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Sammanfattning
Detta examensarbete är en studie i hur man kan utforma ett flexibelt klassrum med
fokus på att underlätta och förändra arbetssättet för pedagoger och inlärningsmiljön
för studenter. Syftet är att förbättra klassrumsmiljön, detta för att skapa ett
klassrum som är välkomnande och utformad för att förbättra kommunikationen
mellan pedagoger och studenter.
Arbetet har utgått från CFF (Centrum för flerspråkigheter), en mottagnings- och
utbildningsenhet på Brinellskolan i Fagersta för personer mellan 16 och 65 år som
har till syfte att lära sig svenska. CFF lokaler är i nuläget inte anpassat för den
undervisning som bedrivs där. CFF har ett behov av att anpassa klassrummens
fysiska element såsom förvaring, ljudabsorbenter, whiteboardtavla och projektor.
Eftersom CFF inte använder sig av hemklassrum blir det viktigt att klassrummet är
utformat efter skolans aktiviteter och användare.
Studien har baserats på teorier kring undervisningsprocesser, form och funktion,
ljud, färg, ljus och gestaltslagar. Metoder som har tillämpats är rumsanalys,
intervjuer och utvärderingsintervjuer. Utifrån detta har ett gestaltningsförslag
utformats.
Målsättningen med gestaltningsförslaget har varit att skapa ett flexibelt,
funktionellt, estetiskt och tilltalande klassrum som är anpassade efter klassrummets
olika aktiviteter.
Denna studie är avsedd till att vara intressant för pedagoger, designers eller
forskare inom design och pedagogik.

Nyckelord
Informationsdesign, Rumslig gestaltning, färg, form, klassrum, förvaring, flexibel,
flexibla klassrum
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Abstract
This thesis is a study in how to design a flexible classroom environment with a
focus on facilitating and supporting teachers’ and students’ working and learning.
The goal is to design a classroom environment that is welcoming while also
designed to improve communication between teachers and students.
The work is based on the Centre for Multilingualism, an education unit that is a
part of Brinellskolan in Fagersta for people between 16 and 65 years who intend to
learn the Swedish language and culture. The Centre for Multilingualism’s facilities
are currently not well suited to the education that is provided there. The classroom
at the centre needs to be better adapted, particularly with regards to physical
elements such as storage and acoustics, and display elements such as whiteboards
and projectors. At the Centre for Multilingualism the students do not have their
own classroom or home-room, so it is important that the classroom they use is
flexible and is designed to accommodate many different activities and users at
different times.
This study is based on theories of spatial design such as form, function, acoustics,
colouring and lighting, it also includes some cognitive theories of design. The
methods that have been applied in this thesis are spatial analysis, interviews and
reference objects. Based on the results of these applied theories and methods a
design proposal has been created.
The goal of the design proposal was to create design for a flexible, functional, and
aesthetically pleasing classroom adaptable to suit a variety of educational activities
and also different teachers and students with differing needs.
This study is intended to be of interest to educators, designers or researchers in
design and teaching methods.

Keywords
Information design, spatial design, color, shape, classroom, storage, flexible,
flexible classroom.
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1. Inledning
Språket är nyckeln till integration, arbete, samförstånd och samhällsgemenskap
(Bjärvall, Teleman och Björnström 2016 s.3). Från slutet av 1990-talet har SFI
(Svenska för invandrare) ständigt ökat i antal studenter som vill lära sig det
svenska språket och dess kultur. År 2014 läste 124 750 personer på SFI på skolor
runt om i Sverige (Skolverket 2015).
Skolverket (2009 s.4-5) tar upp att alla elever tar olika vägar för att nå sitt mål.
Skolan har då ansvar för att anpassa och stödja de elever som har svårare att nå
målen för utbildningen. Utbildningen ska därför aldrig utformas lika för alla. Även
faktorer inne i klassrummet har stora effekter på hur pedagoger undervisar till
studenter (Skolverket 2013 s.17-18).
Klassrummet har en betydande roll för pedagoger och studenter i utveckling och
kommunikation, detta då syftet i rummet är att lära och upptäcka nya saker.
Klassrummet ska stödja pedagoger och studenters kommunikation med varandra.
Ett rum utformas oftast för att vara funktionellt och kunna innefattas av många
olika aktiviteter, alltså med syfte att vara ett multifunktionellt/flexibelt rum. Ett
rum där rummets funktion kan förändras, men att rummets struktur är densamma.
I detta arbete har CFFs (Centrum för flerspråkighets) lokaler studerats. Detta med
syfte för att skapa ett gestaltningsförslag som är till för att förbättra miljön och se
hur klassrummet kan användas optimalt under lektionstid.
Barrett, Davies, Chang och Barrett (2015 s.119) skriver om dimensioner, eller
designprinciper som har används för att skapa struktur och en behaglig miljö.
Dessa aspekter i dimension/designprinciper är: ljus, ljud, temperatur, luftkvalitet
och länken till naturen. Barrett et al. (2015 s.119) påpekar även att
individualisering, ägande, flexibilitet och anslutning är aspekter som hjälper elever
att öka sitt lärande i klassrummet.
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1.1 Bakgrund
Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) ska ge personer med ett annat
modersmål grundläggande färdigheter i det svenska språket. Utbildningens mål är
också att utbilda och skapa färdigheter i att läsa och skriva (Skolverket 2014). CFF
(Centrum för flerspråkigheter) är en mottagningsenhet på Brinellskolan i Fagersta
för personer mellan 16 och 65 år som har till syfte att lära sig svenska. CFF
kartlägger och anpassar undervisningen efter personens kunskaper i svenska och
modersmål. CFF hjälper personer att studera ett andra språk och dess kultur, i detta
fall svenska. CFFs verksamhet består av två olika klassrum som dagligen används
till undervisning för SFI (svenska för invandrare) studenter. Väggar och
whiteboardtavla används även som hjälpmedel för att presentera lärandematerial
och resultat till studenter under lektionstid.

1.2 Problembeskrivning
CFFs två klassrum används inte som hemklassrum utan delas av fyra klasser och
fyra pedagoger. Pedagoger på CFF påpekar att en viss förvirring kan uppstå bland
studenterna, detta eftersom studenter befinner sig på olika kunskapsnivåer. Det
handlar om att pedagoger sätter upp information som når studenter som inte ska ta
del av informationen. Pedagogerna har önskemål att klassrummen behöver vara
flexibla eftersom aktiviteterna i klassrummet är varierande och används av flera
olika användare (klasser) vid olika tillfällen. I klassrummen finns även bristande
förvaringsmöjligheter.

Figur 1. Planritning klassrum CFF.
För större bild se bilaga 8.5.

Figur 2. Klassrum CFF. För större bild se
bilaga 8.5.
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1.3 Syfte
Syftet är att ta fram ett gestaltningsförslag för ett flexibelt och anpassningsbart
klassrum, ett hjälpmedel för pedagogers kommunikation med studenter. Detta görs
genom att studera hur klassrummets aktiviteter kan fungera optimalt. I denna studie
är det primära fokus att förbättra klassrumsmiljön och underlätta för
kommunikationen mellan pedagoger och studenter, att undersöka hur klassrummet
kan förbättras som ett verktyg för pedagoger i undervisning till studenter.

1.4 Frågeställning
- Vilka designprinciper och rumsliga element kan tillämpas i lärandemiljöer, detta
för att skapa flexibilitet för pedagoger och studenter med olika behov i rumsliga
sammanhang med många användare?

1.5 Avgränsning
Detta arbete har avgränsat till att utgå från ett av klassrummen på CFF då
gestaltningsförslaget kan anpassas och därmed appliceras i alla klassrum. I
klassrummet har olika studiegrupper lektion för att lära sig ett andra språk. Arbetet
är avgränsat där ett gestaltningsförslag kommer främst funktion, färg, form, ljus
och placering belysas och studeras för att sedan förändras. Studien tar inte upp en
eventuell förändring av rummets arkitektur, grundstruktur eller storlek.
Den primära informationskällan från skolan kommer vara via kvalitativa intervjuer
tillsammans med pedagoger, detta för att få en förståelse vad pedagogerna behöver
utveckla för att förbättra sin arbetsmiljö. Den sekundära informationskällan samlas
in från relevant litteratur och vetenskapliga artiklar.

1.6 Målgrupp
Den primära målgruppen i denna studie är pedagoger, detta för att stärka
pedagogers sätt att använda rummets element som verktyg vid
undervisningsprocessen. Den sekundära målgruppen är studenterna eftersom
gestaltningsförslaget kommer förändra utformningen, miljön och kommunikation i
klassrummet med förhoppningen att förbättra klassrumsmiljön.
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2. Teori
I detta avsnitt kommer olika teorier presenteras tillsammans med data som utgör
grunden för designförslaget. Avsnittet innehåller: undervisningsprocesser, form
och funktion, ljud, färg, ljus och kontraster, gestaltningslagar och källkritik.

2.1 Undervisningsprocesser
Lorenzo och Lorenzo (2013 s.596) skriver att lärstilar hela tiden utvecklas,
expanderar med fokus på elever och individuellt lärande skapar en markant positiv
skillnad i elevers prestanda och utveckling i klassrummet (Lorenzo och Lorenzo
2013 s.596). Selander och Gunther (2010 s.102) beskriver lärandet, och att
kommunikation är grunden till att studenter ska få en förståelse. Selander och
Gunthers (2010 s.102) modell beskriver att lärandets kommunikation består av
sändare, budskap, kanal och slutligen mottagare.
En lärare har till uppgift att uppmana och utmana sina studenter vid
undervisningstillfället (Skolverket 2013 s.17). För att underlätta och stärka
pedagogers arbetssätt är det viktigt att pedagoger använder sig av en bred repertoar
av undervisningsmetoder, att skapa ett klimat som uppmuntrar till dialog och
trygghet i klassrummet (Skolverket (2013 s.19).
Neimeyer (2003 s.14) skriver att det är vanligare att en lärare planerar aktiviteter i
klassrummet snarare än att leverera instruktioner. Nya metoder skapar och
inkluderar; mentorskap, grupparbeten eller upptäck lärande istället för steg för steg
uppgifter, det är viktigt att ta reda på nya kunskaper. Förstå ny kunskap med hjälp
av ny kunskap och sedan reflektera över den nya kunskapen. Lärandet behöver ha
olika uppsättningar av aktiviteter som ger studenterna uppfattningen om ägande.
Skolans verksamhet ska innehålla olika uttryckningsformer, detta för att studenter
ska få uppleva känslor och varierande stämning i lärmiljöer. Detta kan ske genom
drama, dans, musicerande och skapande i bild, text och form (Skolverket 2009 s.7).
Alla rum har olika syften och ska därför utformas för att passa verksamhetens
funktioner. Det är viktigt att rumsliga aspekter såsom atmosfär, upplevda känslor,
stil, rumsliga element. Även säkerhet, färg, ljud/ljusmiljö tas i beaktning vid
utformning av rumsliga sammanhang (Ching och Binggeli 2012 s.62).
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2.2 Form och funktion
Ching och Binggeli (2012 s.45) förklarar fyra kategorier som en designer bör
arbeta utifrån. Första kategorin handlar om att lyfta fram funktionen och syfte, den
andra kategorin fokuserar på materialinsamling, ekonomin och hållbarhet, tredje
kategorin har till syfte att skapa form och en tilltalande stil, fjärde kategorin har till
uppgift att kontrollera att den rumsliga designen uppfyller sitt syfte så att rummets
design blir attraktivt.
Pedagogik ska ligga bakom designen och underlätta för pedagoger för att kunna
maximera sina undervisningsstilar. Tillsammans med en flexibel design som tillåter
pedagoger att ändra sin presentation i sista minuten. Pedagogerna ska kunna sköta
utrustningen enkelt, att inte vara beroende av andra personer i sin omgivning
(Neimeyer (2003 s.17). Genom att designa ett rum för en aktivitet, designar man
också ett rum för specifika sociala relationer (Selander och Gunther 2010 s. 42-43).
Lorenzo och Lorenzo (2013 s.600) skriver att skolmiljön är viktig för att människor
ska kunna skapa studielugn på olika sätt. Multifunktionella möbler skapar en
flexibel miljö som inte enbart uppmuntrar till ett klassrum med rader av skrivbord.
Miljön i klassrummet måste ge möjlighet för individuellt arbete, arbeta i par eller
liten grupp (Lorenzo och Lorenzo 2013 s.602). Lorenzo och Lorenzo (2013 s.604)
skriver att undersökningar visar att majoriteten av studenterna vill studera i en lugn
miljö med mjuka möbler och starkt ljus, en avslappnad och informell miljö.
Pedagoger vill ha en miljö som medför att studenter självständigt påminns om vad
och hur man gör saker, som till exempel att utforska svarsmöjligheter från
klassrummets väggar (Lorenzo och Lorenzo 2013 s.604). Barrett et al. (2015 s.120)
skriver att intimitet och personlighet ökar en students förmåga att absorbera,
memorera och använda den information som förmedlas i inlärningsprocessen.
Även flexibiliteten behövs för att möjliggöra olika aktiviteter i klassrummet.
Studier visar att permanenta och individuella utsmyckningar av resultat främjar
känslan av delaktighet hos studenten. Helhetsintrycket är viktigt för att skapa
balans i rummets utformning (Barrett et al. 2015 s.129). Ett traditionellt klassrum
innefattas oftast av en whiteboardtavla, overheadprojektor, videoprojektor och ett
inbyggd media skåp som fungerar som bas för klassrummet (Neimeyer 2003 s.1415). Det handlar om att skapa en kollaborativ miljö som främjar tillgång till hela
rummet. Det är viktigt att pedagogerna får ögonkontakt med samtliga i klassen.
Katedern gör sig bättre att vara mindre och placeras till höger eller vänster i främre
delen av rummet, detta medför att presentatören enkelt kan möta sin klass. En
mindre kateder skapar inte lika stora psykologiska barriärer som en stor kateder
gör. I mitten av klassrummet ska whiteboardtavlor, skärmar och öppna ytor finnas
för presentation (Neimeyer 2003 s.18). Skåp eller hyllor behövs för lagring. Och
sätt upp skärmar och andra tavlor så att lärare enkelt ska kunna visualisera och
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förmedla till studenter (Neimeyer 2003 s.17-18). Neimeyer (2003 s.21) Skriver att
fasta sittplatser fungerar bättre i klasser med över 75 personer. Medan lösa
sittplatser fungerar bättre i klassrum under 35 personer. I CFFs klassrum ska som
mest 25 personer kunna vistas och ta del av undervisningen.

2.3 Ljud
Bullernivåerna i klassrum ofta är långt över det optimala för att kunna höra någon
som talar på en normal ljudnivå (Barrett et al 2015 s.119). Bakre och sidoväggar
bör vara täckta med ljudabsorberande material för att förhindra efterklang eller
ekon i salen. Ett normalt klassrumstak bör innehålla 40-60 procent med
ljudabsorberande material (Neimeyer 2003 s.42).

2.4 Färg, ljus och kontraster
Neimeyer (2003 s.44) skriver att det är viktigt i ett klassrum att om en målad yta
finns bör färgen vara i en ljus färg med en tålig yta som klarar av att tvättas. En
mörk färg tenderar att bli sliten snabbare. Varm färgsättning ökar främjandet vid
repeterande rutinarbete. Varm färgsättning har en aktiverande effekt på
nervsystemet. Kalla färgsättningar aktiverar däremot nervsystemet för kreativa
arbetsuppgifter, som uppsatsskrivning (Fridell Anter 2006 s.203). Men om det är
en lokal där det vistas mycket olika personer blir det svårt att skapa en omgivning
med optimal färgsättning på individnivå. Resultat visar också att rumsfärger inte
påverkar prestation eller kreativitet på ett generellt sätt (Fridell Anter 2006 s.204).
Väggarna måste vara stimulerande och inte i obalans. Färger med hög intensitet
kan vara bättre som accenter eller höjdpunkter i stället för att inte skapa obalans
(Barrett et al. 2015 s.129)
I klassrummet på CFF behövs en ljus tålig färg på klassrummets målade ytor och
en möjlighet till varm färgsättning med hjälp av förvaring, absorbenter och textil.
Den varma färgsättningen skapar även en pop-out effekt från klassrummets övriga
färgsättning.
Barrett et al. (2015 s.128) skriver att en viktig aspekt som har stor inverkan på
studenter som befinner sig i klassrummet är ljuset, både dagsljus och elektiskt
belysning. Detta handlar inte enbart om kvalitet utan också om mängden elektiskt
belysning som finns i rummet. Belysning i inomhusmiljöer kan variera avsevärt i
kvantitet och kvalité. Dagsljus är ett naturligt ljus som personer ofta föredrar
eftersom det känns naturligt. I inomhusmiljöer är det viktigt att hitta en balans som
är anpassad till rumsliga syftet (Fridell Anter (2006 s.205). Solskydd har till syfte
att användare i rummet enkelt ska kunna förändra ljusstyrkan i rummet. Persienner
eller draperier kontrollera och blockera ljus och säkerställa att bländning från
fönster inte visas på datorskärmar, tv-skärmar, eller projektionsskärmar (Neimeyer
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2003 s.45). Genom att installera draperier och persienner ökar rummets flexibilitet.
Draperier och persienner ökar inte enbart flexibiliteten i att kunna ändra rummets
ljud/ljus kvalité, det förändrar även hela rummets karaktär och färgsättning.
En ytterligare aspekt som underlättar lärandet i rummet och skapar en bra miljö för
personer att vistas i, är rummets temperatur. Neimeyer (2003 s.48) Skriver att
normaltemperaturen i ett klassrum ska ligga mellan 18-20 grader på vintern och
mellan 22-23 grader på sommaren. Studier visar att studenter i klassrum med stora
fönster och stort ljusinsläpp utvecklas ungefär 20 procent snabbare i matematik och
läsning. I detta klassrum fanns även god komfort med luftkvalitén, akustiska
åtgärder (Barrett et al. 2015 s.119).

2.5 Gestaltlagar
Gestaltningar finns överallt omkring oss, dessa skapar intryck som fångar vår
uppmärksamhet på olika sätt. Bergström (2012 s.201) skriver att goda gestaltningar
härstammar från gestaltlagarna. Gestaltlagarna grundar sig i att det mänskliga ögat
och hjärnan lättare kan läsa av element och figurer som bildar en helhet i det
rumsliga sammanhanget. Förståelsen av gestaltlagarna kommer hjälpa till att skapa
en omgivning med syfte att minska den kognitiva belastningen för användarna.
Närhetslagen grundar sig i element som uppträder nära varandra och upplevs tillhör
varandra. Likhetslagen förklarar att element som anses likna varandra kan uppfattas
som att de tillhör varandra, trots att de inte är likadana. Sluthetslagen fokuserar på
element som betraktas som sluten från omvärlden, att element är avgränsande och
tillhör en gemenskap (Bergström 2012 s.201). Mönster, element i grupp kan skapa
en känsla av närhet om objekten har likheter med varandra (Ware 2008 s.56).
Ching och Binggeli (2012 s.122) förklarar designprinciperna som olika rumsliga
element som tillsammans skapar ett arrangemang. Tillsammans bidrar dessa till ett
rumsligt sammanhang som ger rummet mönster, en visuell relation och struktur.
Designprinciperna innefattas av: proportioner, skala, balans, harmoni, enighet,
rytm och betoning. Enligt Bergström (2012 s.200) tar vi hjälp av
gestaltpsykologins förklaringar och hjärnans ordningssinne för att skapa ordning i
vår röriga värld. Tusentals stimuli ger oss intryck, det är viktigt att försöka sätta
samman alla intryck och skapa något hanterbart utifrån vår förmåga att se former
och mönster. Skapa en gestaltning med en helhet.
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2.6 Källkritik
I detta arbete har ämnesområdet informationsdesign och rumslig gestaltning,
bekant litteratur, kompletterande litteratur och vetenskapliga artiklar varit grunden i
sökande av teorier. Jag har använt mig av både vetenskapliga artiklar Learning
styles of teacher education students. Basis in improvning the teaching, learning
process av Lorenzo och Lorenzo 2013 och The impact of classroom design on
pupils, learning av Barrett et al. 2015 och Litteratur som grundar sig på forskning,
till exempel Hard facts on smart classroom design Niemeyer 2003.
Artikeln The impact of classroom design on pupils, learning (Barrett et al. 2015) är
en vetenskaplig artikel som ger svar från 153 klassrums i 27 skolor för att
identifiera hur klassrummets utformning förbättra eller försämrar studenters
prestanda. 3766 studenter har varit berörda av denna studie. Barrett et al. gav mig
beprövad fakta på vad som är positiva och negativa aspekter i ett klassrum. Även
boken Hard facts on smart classroom design (Niemeyer 2003) lyfter och delar med
sig av framgångsrika och fantasifulla college klassrum som är hållbara funktionella
och beprövade i fysiska miljöer, boken är avsedd för att belysa och förmedla tankar
och idéer. Artikeln Learning styles of teacher education students. Basis in
improvning the teaching, learning process (Lorenzo och Lorenzo 2013) är en
vetenskaplig artikel som fokuserar att lyfta olika undervisningsmetoder och vad
som behövs för att förbättra lärandet i klassrummet.
Trots att Artikeln The impact of classroom design on pupils, learning (Barret et al.
2015), Learning styles of teacher education students. Basis in improvning the
teaching, learning process (Lorenzo och Lorenzo 2013) och boken Hard facts on
smart classroom design (Niemeyer 2003) är skrivna utifrån en annan kultur,
lärandeväsen och land anser jag att litteraturen är relevant då den har till syfte att
visa klassrummets miljö och påverkan hos studenter. Boken Hard facts on smart
classroom design (Niemeyer 2003) har relevant och tidsenlig fakta trots att den är
över 10 år gammal. Böcker och artiklar från Skolverket är valda för att kunna
förankra min process mot regler och lagar och om hur en pedagog förväntas utföra
sitt arbete i klassrummet. Boken Färg, ljus, rum (Fridell Anter 2006) har tillfört en
djupare förståelse angående färg och ljus tillsammans i den tilltänka gestaltningen.
Syftet med teorin har varit att hitta positiva aspekter från fungerande rumsliga
sammanhang och sedan applicera det till mitt gestaltningsförslag.
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3. Metod
I detta avsnitt presenteras de metoder som har använts i arbetet. Intervjuer,
rumsanalys och utvärderingsintervjuer är metoderna som är utvalda. Metoderna är
valda utifrån studiens syfte och frågeställning.

3.1 Rumsanalys
Genom att studera rummets utformning, funktion och syfte skapas en uppfattning
av vad som fungerar eller inte fungerar i det rumsliga sammanhanget. Att studera
rummets kallas att göra en rumsanalys. Denna rumsanalys utförs innan rummets
funktion och syfte kan förbättras, detta för att skapa sig en helhetsbild och för att
kunna analysera rummets grundförutsättningar som helhet (Ching och Binggeli
2012 s.58). Vid en rumsanalys är det viktigt att dokumentera rummets existerande
yta och helhet. Att identifiera primära och sekundära syftet, analysera rummets
kommande aktiviteter, ta reda på vad som behövs för att rummet fungerar, ta reda
på vilka möbler eller verktyg som behövs vid olika aktiviteter, ta reda på om några
andra möbler eller utrustning behövs, vilken kvalitet ska möblerna eller utrustning
ha och när helhetsbilden är klar kan man börja skapa ett nytt gestaltningsförslag
(Ching och Binggeli 2012 s.59-60).

Genomförande
Rumsanalysen utfördes i ett klassrum på CFF (Centrum för flerspråkighet) i
Fagersta (21 april 2016) och pågick under en timme, detta var den tiden som
behövdes för att analysera rummets olika delar. Jag studerade rummet utifrån
Ching och Binggeli´s (2012 s.58) definition av en rumsanalys. Detta för att skapa
en helhetsbild över rummets syfte och vad som fungerar och eventuellt skulle
kunna förbättras. I rummet fanns inga människor men däremot all utrustning som
används vid undervisning i klassrummet. Som stöd i analysen användes,
anteckningsblock, tumstock och lasermått för att ta mått på rummets olika delar.
Efter att rumsanalysen var genomförd sammanfördes samtliga uppgifter och
analyserades. Därefter ritades klassrummet upp i 3D-programmet Google Sketchup
för att kunna skapa sig en överblick och slutligen ett renderat gestaltningsförslag
med hjälp av Shaderlight (se bilaga 8.7).
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3.2 Intervju
Vid en intervju kan den person som intervjuar välja att göra den kvantitativ eller
kvalitativ. Trost (2014 s.25) förklarar en kvalitativ intervju som utmärks av att
intervjuaren ställer enkla och direkta svar till respondenten. Respondenten svarar
intervjuaren med komplexa och djupa innehållsrika svar. Det är intervjuarens
uppgift att se ett samband och mönster i respondentens svar. En kvantitativ intervju
menar Holme och Solvang (2012 s.81) är ett intervjusätt som kan användas om
man vill få fram enformiga och konkreta svar. Jag har valt kvalitativa intervjuer för
att kunna ge respondenten utrymme till att reflektera och diskutera kring de frågor
och svar som uppkom under intervjutillfällena.
Innan intervjun börjar ska respondenten ge samtycke till intervjun och till
innehållet som personen presenterar inom sitt ansvarsområde (Trost 2014 s.25).

Genomförande
I detta arbete har två kvalitativa intervjuer tillämpats, i detta fall två
respondentintervjuer. En respondentintervju är en intervju av en person som är
insatt och delaktig i studien (Holme och Solvang 2012 s.104).
Respondentintervjuerna utfördes tillsammans med Hanna Edman och Viktor
Larsen (21 april 2016). De båda är pedagoger och representerar CFF, pedagogerna
valdes utifrån avgränsning av denna studie och intervjuade hade till syfte att skapa
en djupare förståelse för CFFs verksamhet.
Intervjuerna bokades via mejl ungefär en vecka innan själva intervjuerna ägde rum.
Vid mailkontakt klargjordes även att klassrummet behövdes vara tillgänglig för att
få inblick i alla rumsliga element och rummets utformning. Ett antal intervjufrågor
förberedes inför intervjuerna med tanken att respondenten ska kunna ge
intervjuaren svar som är utförliga och genomtänkta (Trost 2014 s.25). Intervjuerna
genomfördes på CFF i Fagersta.
Innan intervjuernas start, berättade jag om syftet, publicering och arbetet i helhet.
De fick även svara på om deras namn fick publiceras, användas i rapporten och om
ljudupptagning fick ske vid intervjutillfället. Anledningen till ljudupptagningen var
för att få ett hjälpmedel till transkribering där hela intervjun skrivs ut ordagrann.
Både Hanna Edman och Viktor Larsen godkände detta, under intervjun fick
pedagogerna svara på några frågor och ett par följdfrågor som tillkom vid
intervjutillfällena.
Efter intervjuerna, transkriberades intervjuernas innehåll ordagrant och sedan
skapades en sammanfattad version (se bilaga 8.1 intervju 1 och 8.2 intervju 2).
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3.3 Utvärdering
Olika utvärderingarna har utförts för att säkerställa att gestaltningsförslaget
överensstämmer med CFFs verkliga problem och om det eventuellt skulle kunna
tillämpas i det rumsliga sammanhanget. Trost (2014 s.55) förklarar att det ibland är
viktigt att komma fram till en gemensam förståelse. Det är viktigt att den som
intervjuar förstår den som blir intervjuad, att man sätter sig in i hens sätt att
föreställa saker. Samtal med personal har gett mig inblick över verksamheten,
lokalerna och arbetet som sker på CFF. Samtalen har skapat en uppfattning om att
CFF´s lokaler är i behov av en förbättring för att stärka lärmiljön i klassrummen,
detta då CFF inte kan använda sig av hemklassrum till sina fyra klasser.

Genomförande
I detta arbete har två kvalitativa utvärderingsintervjuer tillämpats, i detta fall två
respondentintervjuer. Utvärderingsintervjuerna utfördes tillsammans med Hanna
Edman (12 maj 2016), pedagog på CFF och Viktor Larsen (20 maj 2016), pedagog
CFF.
Intervjuerna bokades via mejl ungefär en vecka innan själva utvärderingen.
Intervjuerna genomfördes på CFF i Fagersta. Innan intervjun visades bilder och
skisser på den tilltänka gestaltningen och arbetets omfång och varför gestaltningen
är utformad som den är. Efter utvärderingen, transkriberades intervjuns innehåll
ordagrant och sedan sammanfattades till en version (se bilaga 8.3 utvärdering 1 och
8.4 utvärdering 2).

3.4 Etiskt övervägande
Trost (2014 s.126) berättar hur viktigt det är att före intervjun berätta syftet, risker
(om sådan finns), rätten att delta eller avstå, rätten att dra sig ur intervjun,
anonymitet och hur studien kommer spridas. Innan intervjuerna genomfördes har
ett muntligt samt skriftligt samtycke getts. Detta för att personerna som blev
intervjuade skulle bli medvetna om studiens syfte och att deras namn blir
publicerade tillsammans med studien. Före intervjuerna godkände även
pedagogerna att bli inspelade under intervjuerna.
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4. Resultat
I detta avsnitt presenteras resultat från genomförda metoder (intervjuer, rumsanalys
och utvärderingar).

4.1 Rumsanalys
Klassrummet på CFF är ett nästintill kvadratiskt rum. 6,9 meter långt, 7 meter bred
och 2,5 meter i takhöjd. Lokalen är på ungefär 49 kvm. Golvet består av ett ljust
beigegult plastgolv. Väggar är målade i vitt och är i betong. I taket sitter det
akustikplattor som bildar rutmönster.
I rummet finns en entré som är placerad på rummets ena sida. Bredvid dörren finns
en liten väggavdelare, på väggen finns ett låsbart skåp som innehåller olika
brädspel. På andra sidan väggavdelaren finns det ett bord med böcker och
utrustning som pedagogen behöver i undervisningssyfte.

Figur 3. Planritning
klassrum CFF. För större
bild se bilaga 8.5.

Figur 6. Klassrum CFF, vy
mot bakrevägg. För
större bild se bilaga 8.5.

Figur 4. Klassrum CFF, vy
mot whiteboardtavla.
För större bild se bilaga
8.5.

Figur 7. Klassrum CFF,
förvaringsmöjligheter.
För större bild se bilaga
8.5.
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Figur 5. Klassrum CFF
bakre vägg. För större bild
se bilaga 8.5.

Figur 8. Klassrum CFF,
vy mot främre vägg. För
större bild se bilaga 8.5.

På andra sidan av väggavdelaren, finns också en whiteboardtavla med måtten 1,2
meter hög och 3 meter bred, bredvid whiteboardtavlan sitter resultat från olika
studenter, uttag för projektor, ett ställ med blädderblock och eluttag. Till vänster
om dörren finns krokar för kläder. På motsatt sida av dörren finns två kvadratiska
fönster i samma storlek, på väggen finns även en klocka och en världskarta (se
figur 5). På väggen till höger (motsatt sida om krokarna) finns tre kvadratiska
fönster som har samma storlek, och resultat från uppgifter som studenterna har
utfört (se figur 5-8). Alla fönster har gardiner som är vita och har ett blommönster
på. I taket sitter en projektor, högtalare, sex lysrörsarmaturer och ventilation. I
rummet finns 12 bord med ekfaner och svarta ben. I rummet finns även 22 svarta
stolar med tygöverdrag. Ett bord används som kateder för läraren och ett annat är
ett avlastningsbord för böcker och andra utrustning (se figur 7).
Klassrummet upplevs ljust, rummets fem stora fönster släpper in mycket dagsljus
och att övriga väggar är målade vita. Rummet är balanserat för att stolar och bord
är likadana. Rummets fokus är mot whiteboardtavlan, projektor och pedagogens
kateder. Helhetsupplevelsen i rummet är att rummet är kallt och opersonligt.
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4.2 Intervjuer
I detta avsnitt presenteras responsintervju ett med Hanna Edman och
responsintervju två med Viktor Larsen.

Responsintervju 1,
Hanna Edman, pedagog CFF (Centrum för flerspråkigheter),
Fagersta Brinellskolan (bilaga 8.1 intervju 1)
Hanna Edman arbetar som pedagog på CFF, Hanna har lektioner för studenter som
går SFI (Svenska för invandrare). Edman upplever att rummets storlek och form
fungerar bra för det är kvadratiskt vilket medför att studenterna kommer nära
varandra och att det är ett ljus rum eftersom de fem stora fönstren släpper in
mycket dagsljus. Däremot säger Edman att det är svårt att jobba i grupp med typer
av bord som finns i klassrummet, Edman påpekar rummet som statiskt vilket
medför att hon tvingas till ett mera traditionellt undervisningssätt.
Klassrummet används av två pedagoger och två klasser. Klasserna befinner sig på
olika kunskapsnivåer. Under en lektion befinner det sig som mest 25 personer. En
normal klass ska bestå av 20 studenter.
Edman efterfrågar ett rum som uppmuntrar till arbete i grupp och individuellt
arbete av olika slag. Ett flexibelt rum som gör att man enkelt kan genomföra tester
individuellt eller prata i grupper av olika slag. Klassen jobbar lika mycket i grupp
som individuellt, individuellt arbete är en viktig del i undervisningen i
kartläggningssyfte och grupparbetet hjälper till att studenterna kan lära av varandra.
Rummet har inga speciella förvaringsmöjligheter förutom bord och krokar.
Studenterna och pedagoger har ingenstans att lämna värdesaker såsom väskor,
lexikon eller datorer. I nuläget tvingas pedagoger och studenter att ta med sig
sakerna ut eller lämna tillhörigheterna på borden i klassrummet, detta eftersom
klassrummet inte låses under raster. Edman berättar också att väskor som i nuläget
placeras på borden tar mycket plats och fokus från undervisningen. Som pedagog
är det jobbigt att behöva bära saker upp och ned för trapporna till kontoret.
Edman påpekar svårigheterna med att bara ha en tavla som informationskälla.
Detta medför att det oftast inte får plats med tillräcklig information som behövs
skrivas på whiteboardtavlan. ”Att kunna pausa, backa eller göra avstickare i
undervisningen är viktigt för att behålla fokus i klassen” (Edman 2016-1). I nuläget
används ett blädderblock för att kunna säkerställa att information inte försvinner,
kanske att en smartboard skulle hjälpa till för att förbättra klassrummet?
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Whiteboardtavlan, projektorn och Ipads är en viktig del av undervisningen.
Projektorn hjälper till att tydliggöra för studenter vad som tillexempel står på
pappret. Man kan läsa och visa vart man är i texten. Det är enklare än att pedagoger
och elever enbart skulle ha papper. Det finns 10 Ipads på CFF och det är bra med
Ipads men det skulle behöva utvecklas mer. Då det bara finns 10 stycken måste
pedagoger planera för att använda Ipads, ibland så går det inte eftersom andra
klassen använder alla. Eftersom Ipaden inte används kontinuerligt i undervisningen
blir det ofta att pedagogerna inte planerar in att använda Ipaden överhuvudtaget.
Mer Ipads eller datorer skulle eventuellt ta bort alla pappersanvändning. Datorer
och Ipads skulle även kunna medföra att man kan starta upp en elevportal som ett
lärandeverktyg.
Edman berättade att katedern som står mitt framför whiteboardtavlan används
enbart för att lägga papper och datorn på. Edman säger också att hon aldrig sitter
vid katedern utan hela tiden rör sig. Edman pratar om viljan att kunna sätta upp
studenters arbeten på väggarna, något som gör det enkelt, snyggt och inte
tidskrävande. Att klassen får en gemensam kunskapsbank och visa upp vad som
har gjorts i klassen under tiden. Edman berättade att ljudnivån i klassrummet kunde
fungera bättre. Eftersom CFF inte har några grupprum så händer det vid olika
tillfällen att 20-25 personer pratar samtidigt vilket medför höga ljudnivåer.

Responsintervju 2,
Viktor Larsen, pedagog CFF (Centrum för flerspråkigheter),
Fagersta Brinellskolan (bilaga 8.2 intervju 2)
Viktor Larsen arbetar som pedagog mot ungdomar på CFF, Viktor har lektioner för
studenter som går SFI (Svenska för invandrare) med syfte att gå vidare till
gymnasium. Larsen berättade att han tycker att rummet inte är utformat för olika
aktiviteter. Ett exempel kan vara att om man utför ett fysiskt lärandemoment som
medför att eleverna ska röra sig så fungerar inte rummet rent rumsligt. Det är
ganska tajt och det blir snabbt dålig luft.
Vi har bra verktyg såsom Ipads, projektor där pedagogerna kan visa sitt material
och Powerpoint till elever. På CFF finns enbart 10 stycken Ipads vilket inte räcker
till eftersom det alltid är 40 elever på två klassrum som ska dela på alla Ipads.
Ipads hjälper till i undervisningen med att bland annat översätta texter och ord. Det
finns även ett skåp med brädspel och andra praktiska övningar som enkelt kan tas
fram under lektionstillfälle. Larsen påpekar att det är jobbigt att hjälpa och kunna
förmedla sin kunskap till alla: ”jag skulle behöva klona mig, det är det som är det
största problemet. Jag känner mig som en usel lärare för att det är alltid någon som
inte får den hjälp som den behöver” (Larsen 2016-1).
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I klassrummet utförs grupparbete och individuellt arbete i perioder. Larsen påpekar
att det är bra att studenterna tar hjälp av varandra men bara till en viss grad. Att
placera studenterna två och två medför att pedagogerna inte kan se och interagera
med alla på samma sätt. Förut var klassrummens bord placerade som en halvmåne
vilket medförde att alla studenter kunde se varandra.
Larsen skulle vilja ha ett klassrum som ökar studenters motivation och effektivitet.
Detta är något som anses viktigt eftersom detta är människor som kommer med
mycket olika saker i bagaget. Det är viktigt att personerna känner sig hemma, att
det är ett ställe som är tryggt. Det är viktigt att personerna inte behöver oroa sig i
klassrummet, klassrummet ska vara en trevlig tid och plats tillsammans.

4.3 Möbler och utrustning
Möbler i gestaltningsförslaget är hämtade från webben. Möbler (bord, stolar,
anslagstavlor med mera) är hämtade från Kinnarps och Miljö och forms sortiment
då det är två företag som levererar möbler som är anpassade för offentliga sektorn
och skolmiljöer. Kinnarps är ett företag som är återförsäljare för både sitt eget
sortiment och andra aktörers möbler såsom Miljö och form (Kinnarps 2016) En
detaljerad översikt av möblerna finns i bilagor 8.8.
En smartboard kan pedagoger använda som en vanlig whiteboard eller visa filmer,
söka fakta på internet, besöka olika interaktiva webbsidor eller skapa interaktiva
lektioner. Efter lektionen kan pedagogen spara hela lektionen och mejla den till
sina elever, eller gå tillbaka och titta på vad klassen gjorde förra lektionen. En
Smartboard skapar en gemensam yta och plattform som pedagoger och studenter
enkelt kan integreras med, den lärarledda lektionen kan via smartboarden laddas
hem till vilken dator eller mobil som helst (Smartboard 2016).

4.4 Resultatdiskussion
Resultatet av rumsanalys och intervjuerna visar att pedagogerna på CFF vill ha ett
mer flexibelt klassrum som uppmuntrar till arbete individuellt och i grupp.
Pedagogerna efterfrågar ett rum som är balanserat och uttrycker en känsla av
harmoni och välkomnande.
Klassrummet har inte blivit utrustat med förvaringsmöjligheter som möjliggör att
studenter och pedagoger kan förvara värdesaker på ett tryggt sätt. Viktig utrustning
och böcker (lexikon, Ipads, papper och pennor) blandas med studenters personliga
ägodelar, och upplevs som störande element i klassrummet. Bättre
förvaringsmöjligheter skulle förminska denna störning. Pedagogerna har även en
önskan om att på ett enkelt och snyggt sätt presentera studenters arbeten och
resultat. Detta för att skapa som en kunskapslinje som studenterna kan ta del av i
klassrummet.
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Rummets nuvarande möblering skapar en känsla av statiskt lärande. Edman (20161) påpekar att undervisningen och klassrummets utformning blir statisk och enligt
katedermodellen. Katedermodellen utgår från att klassrummets bänkar står i rader
mot whiteboardtavlan.

Projektorn och whiteboardtavlan används ständigt i undervisningssyfte.
Whiteboardtavlan används samtidigt som projektorduk i undervisningen,
whiteboardtavlans storlek skapar inte utrymme för att kunna ha en varierad
användning mellan projektor och whiteboardtavla. CFF har 10 Ipads men 10 Ipads
på 40 elever medför att användningen av Ipads inte är kontinuerlig. Förhoppningen
med klassrummet på CFF är att klassrummet ska upplevas strukturerat, lugnt,
välkomnade och flexibelt. För att skapa en behaglig ljudnivå behövs absorberande
material införas i CFFs klassrum. Utifrån insamlat resultat har tankar och skisser
bearbetats för att sedan vidareutvecklas till ett färdigt gestaltningsförslag (se figur 9
och 10).

Figur 10. Skiss på tilltänkt
placering av möbler, klassrum
CFF. För större bild se bilaga 8.6.

Figur 9. Skiss över utformningen av
förvaring och sittmöbel, klassrum CFF.
För större bild se bilaga 8.6.
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5. Designförslag
I detta avsnitt presenteras ett designförslag på ett klassrum till CFF (Centrum för
flerspråkighet). Förslaget har baserats på studiens metoder, teorier och idéarbete.
Pedagoger på CFF efterfrågar ett flexibelt
klassrum med målsättningen att skapa ett
klassrum som passar för CFFs verksamhet
och ger pedagogerna uppmuntran till att
utforska sina lärosätt.
Fokus med studien har varit att utifrån
pedagogens perspektiv skapa bättre
förutsättningar för att använda rummet
som verktyg vid undervisningen till
studenter under lektionstid.
Figur 11. Visualisering klassrum
Det sekundära syftet är att förbättra
lärandemiljön för studenter. Den rumsliga
CFF bild ovanifrån. För större bild
gestaltningen har anpassats efter
se bilaga 8.7.
målgruppens behov och syfte.
Förvaringsmöjligheter har tillämpats för att organisera och balansera rummets
estetiska uttryck, lika så sättet att presentera information, resultat och studentens
arbete i klassrummet.

Figur 12. Visualisering klassrum CFF översikt. För större bild se bilaga 8.7.
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Den rumsliga formen har applicerats utifrån Ching och Binggeli´s (2012 s.45)
riktlinje som handlar om att skapa rummet utifrån kategorier som tillsammans
lyfter funktion, syfte, materialinsamling, ekonomi, hållbarhet och att skapa en form
som är estetisk tilltalande. Rummet ska bli attraktivt och uppfylla sitt syfte.
Dessa kategorier har tillämpats för att gestaltningsförslaget ska leda till att förenkla
och förbättra pedagogers sätt att använda rummet som ett verktyg undervisningen.
Att rummets utformning medför en flexibilitet i undervisningen och att pedagoger
enkelt ska kunna förändra sitt sätt att undervisa utan att ta hjälp av personer i
omgivningen, för till exempel att hjälpa med projektorn eller flytt av möbler.
Klassrummets möbler är utvalda för att skapa en hållbar och estetisk tilltalande
miljö, vissa möbler är utvalda med syftet att förbättra rummets akustik och att
skapa en varm färgton. Det är viktigt att utforma rummet efter en aktivitet och för
den sociala interaktionen (Selander och Gunther 2010 s.42-43).

Figur 13. Visualisering klassrum CFF, vy mot förvarings och sittmöbel. För större
bild se bilaga 8.7.
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Förvarings- och sittmöbel
Klassrummets miljö ska vara öppet och välkomnande detta för att studenter ska ha
ögonkontakt med pedagogerna (Neimeyer 2003 s.21). Edman (2016-1) påpekar att
klassrummet saknas bra förvaring, att pedagogerna behöver bära sina saker till en
annan våning och att katedern inte används till mer än att ställa datorn på.
CFFs klassrum används av två pedagoger, i gestaltningsförslaget återfinns två
mindre katedrar med låsbar förvaring för att öppna upp och inte skapa en fysisk
barriär vilket en stor kateder kan medföra (se figur 13).
Inuti klassrummet har en stor förvarings och sittmöbler placerats (se figur 14-18).
Dess främsta syfte är att förvara och dölja personliga ägodelar från studenter och
eventuellt studiematerial som behövs i undervisningen.
Delar av förvaringen används även som en sittgrupp för att skapa en mjuk sittning
inuti klassrummet. En miljö som inte bara uppmuntrar till ett klassrum med enbart
skrivbord utan även variation och flexibilitet i klassrummets sittning (Lorenzo och
Lorenzo 2013 s.600).
Basen i förvarings och sittmöbeln utgörs med måtten 50X400X400 millimeter som
sedan har sammansatts till en möbel inklusive dynor med storleken 4,4 meter X 1,7
meter. En fördel med dessa skåp är att skåpen är låsbara, och skapar en helhet både
uttrycksmässigt, estetiskt och organiserat (se figur 13).
För detaljerad information om möbler, textil och anslagstavlor se bilagor 8.8.

Figur 14. Visualisering klassrum CFF, vy mot white- och smartboard. För större
bild se bilaga 8.7.
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Anslagstavlor
I gestaltningsförslaget (se figur 16,17,18) finns anslagstavlor för permanenta- och
inte permanenta uppsättning av information och resultat. Detta för att skapa balans,
ett helhetsintryck och även öka känslan av delaktighet hos studenterna (Barrett et
al. 2015 s.129). Anslagstavlornas placering i rummet är utifrån att skapa
flexibilitet, förbättra ljudkvalitén och att lika pedagoger ska kunna förmedla olika
information vid olika tillfällen. I klassrummet finns 21 anslagstavlor med måtten
600X600 millimeter.

För detaljerad information om möbler, textil och anslagstavlor se bilagor 8.8.

Figur 15. Visualisering klassrum CFF, vy
textil och anslagstavlor. Textil
fördraget. För större bild se bilaga 8.7.

Figur 16. Visualisering klassrum CFF,
vy textil och anslagstavlor.
Anslagstavlor till vänster är synliga.
För större bild se bilaga 8.7.

Figur 17. Visualisering klassrum CFF,
vy textil och anslagstavlor.
Anslagstavlor till höger är synliga.
För större bild se bilaga 8.7.

Figur 18. Visualisering klassrum
CFF, förvarings och sittmöbel. För
större bild se bilaga 8.7.
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Textil
Gardinerna som placerats vid klassrummets bakre vägg (se figur 15) har till syfte
att skapa en flexibilitet då varje pedagog ska kunna förmedla information under
lektionstid. Detta då varje klass ska kunna få information som är anpassad och
relevant. Ägande och personlighet ökar personers förmåga att memorera, absorbera
och använda den tilltänka informationen i inlärningsprocessen (Barrett et al. 2015
s.120). Gardinerna sitter på en skena i taket, detta medför att pedagogerna enkelt
kan dra för och öppna upp för att påvisa studenterna om den information som är
angiven för dem. Gardinerna hjälper även till att sänka bullernivån i klassrummet.

Smartboard
En smartboard hjälper pedagogerna att ha en flexibel undervisning, det ger
pedagogerna verktyget att kunna backa och göra avstickare från den planerade
undervisningen. Smartboard skapar en plattform som sedan kan sparas och skickar
till studenter (Smartboard 2016). Whiteboarden är ett komplement till
smartboarden för att återigen kunna göra text och bild visuell för studenterna.
Whiteboardtavlan fungerar också som en projektor duk. Både Whiteboard och
smartboard är placerade i klassrummets till höger om entrén (se figur 13).

Stolar, bord och krokar
I klassrummet finns 20 bord och 20 stolar, samtliga är försedda med hjul för att
sänka ljudnivån vid förflyttning. Borden har storleken 700 millimeter X600
millimeter. Klassrummets klädhängare har placerats närmare entrén för att
möjliggöra utrymme inne i klassrummet. Detta för att ge plats åt white- och
smartboard. Klädhängarna är placerade på två olika höjder för att studenter ska
kunna (om man inte låser in den) hänga sin väska på krokarna.
För detaljerad information om möbler, textil och anslagstavlor se bilagor 8.8.

5.1 Ljud
Under intervjuerna med pedagogerna framkom det att ljudmiljön vid en lektion är
bra men att under gruppövningar där personer ska prata med varandra tenderar
ljudnivån bli hög då det är ungefär 15-20 personer som pratar samtidigt. Gardiner,
anslagstavlor, absorbenter i tak och hjul möbler medför att ljudnivån i klassrummet
kommer sänkas. Främre delen av rummet ska bestå av hårda ytmaterial såsom
whiteboardtavla, smartboard katedrar och stolar. Sidor och bakre delen av
klassrummet består av tyg och absorberande anslagstavlor, Bakre och sidoväggar
bör vara täckta för att förhindra efterklang eller ekon i salen (Barrett et al. 2015
s.119).
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5.2 Färg
Neimeyer (2003 s.44) skriver att klassrummets målade ytor bör vara i en ljus färg
med en tålig yta. Detta för att en mörk färg oftast slits snabbare. Klassrummets
målade ytor har därför en vit kulör. Textil och anslagstavlor har fått en varm brun
kulör med en accentfärg som är turkos (se figur 16). Fridell Anter (2006 s.203)
skriver att varm färgsättning ökar främjandet vid repeterande rutinarbete. I
gestaltningsförslaget ger anslagstavlor och textil utrymme att förändra rummet med
hjälp av varm färgsättning. Detta för att skapa en stimulerande miljö för pedagoger
och studenter.

5.3 Ljus
klassrummet på CFF har sex ljusrörsarmaturer vilket behållits i gestaltningen då
rummets ljusinsläpp från rummets fem fönster tillsammans med armaturerna
skapar en behaglig och trivsam ljussättning som fungerar under undervisningarna.
Barrett et al (2015 s.128) skriver att ljuset i ett klassrum har mest påverkan på
studenterna, det är även viktigt att pedagoger och studenter ska kunna hitta en
balans som är anpassad till rummets syfte. Draperier/gardiner som finns i
gestaltningen skapar den flexibla möjligheten att förändra rummets ljusinsläpp.
Persienner och draperier säkerställer att bländning från fönstren inte visas på
datorskärmar, tv-skärmar eller projektorskärmar (Neimeyer 2003 s.45).

5.4 Utvärdering
Utvärderingsintervju 1,
Hanna Edman, pedagog CFF (Centrum för flerspråkigheter),
Fagersta Brinellskolan (bilaga 8.3 utvärderingsintervju 1)
Edman tycker att det fungerar bra att vrida (byta placering på whiteboard och
sittplatser) klassrummet eftersom det finns mer utrymme för att placera studenter
på bredden, att studenterna kommer närmre katedern. Förvaringen/sittmöbeln och
absorbenter är också bra då det ger utrymme till att gömma saker då det inte är
snyggt att lämna papper, böcker eller personliga tillhörigheter framme på bänkar
osv. Pedagogernas förvaring är också mycket bra då man enkelt kan lämna saker i
hurtsen.
Färgmässigt tycker Edman är bra för att det finns värme i färgtonen och att det är
färger som passar året runt. ”Det är bättre att ha en dov ton i färgen än en glad ton”
(Edman 2016-2). Däremot nämner Edman att ljuset i klassrummet behöver
förbättras då det i nuläget inte finns en lampa ovanför whiteboardtavlan. Om solen
ligger på så reflekteras solen i whiteboardtavlan och studenterna ser ingenting. Och
om persienner dras ner så blir whiteboardtavlan mörk eftersom det inte finns en
lamparmatur ovanför. Markiser och en lamparmatur ovanför whiteboardtavlan
skulle motverka detta då naturligt ljus kan komma in i klassrummet samtidigt som
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direkt solljus inte kan störa undervisningen. Edman avlutar med att tillägga att
klassrummets flexibilitet har ökat väsentligt då det är hjul på både bord och stolar,
det skulle bli svårare för studenter att fuska och pedagogerna skulle enklare kunna
förändra klassrummets struktur.
”Jag skulle vilja gå upp och fråga om jag kan få detta, skulle jag få detta så skulle
jag bli nöjd” (Edman 2016-2).

Utvärderingsintervju 2,
Viktor Larsen, pedagog CFF (Centrum för flerspråkigheter),
Fagersta Brinellskolan (bilaga 8.4 utvärderingsintervju 2)
Larsen tror att den tilltänka gestaltningen skulle fungera bra i CFFs lokaler då det
alltid är bra att förnya sig. Att gestaltningen påvisar på ett välkomnade klassrum
som känns hemtamt och kompatibelt med ändamålet. Förvaringsboxarna är också
bra för att förhindra att klassrummet blir stökigt, att vi endast kan fokusera på
undervisningen, det tror jag verkligen på.
Larsen tycker flexibilitet med gardinerna är bra då det medför att klassrummet inte
alltid ser likadant ut. Borden och stolarna med hjul är bra för att enkelt kunna
förändra klassrummets placering av möblerna, och tillsammans med hurtsarna för
pedagogerna så hela lösningen tidssparande för man behöver blanda annat inte
springa upp och ner för trapporna hela tiden. Larsen påpekar att man aldrig ska
känna sig nöjd för att då finns det inte utrymme för förbättring. Att det gestaltade
klassrummet skulle vara en dröm att undervisa i, fräscht och fint.

5.5 Vidare forskning
Edman (2016-2) påpekade i utvärderingen att det finns problem i att det i nuläget
saknas en armatur ovanför whiteboardtavlan i klassrummet. Detta medförde att
pedagogerna inte kan kontrollera ljussättningen i klassrummet. I vidare forskning
skulle en ljusstudie eventuellt öka kunskapen om vilken ljuskvalitet som skulle
kunna förbättra klassrummets fysiska miljö. Och även om markiser skulle fungera
om ett alternativ för att förbättra ljuskvaliteten i rummet.
I dagens tekniska samhälle finns det olika sorters teknik som skulle kunna
tillämpas i klassrummet i form av stora pekskärmar eller flera ipads, detta istället
för anslagstavlor som förmedlar information till studenterna. I gestaltningsförslaget
har grundtanken varit att skapa en miljö som snabbt enkelt och kostnadseffektivt
kan lösa det faktiska problem som finns i klassrummet. Ett förslag på vidare
forskning skulle kunna vara att se över tekniska lösningar skulle kan tillämpas i
klassrummet för att förbättra kommunikationen mellan pedagoger och studenter.

32

6. Slutdiskussion
Ett flexibelt klassrum, ett hjälpmedel för pedagoger. Detta med syfte att skapa ett
flexibelt klassrum som passar CFFs (Centrum för flerspråkigheter) lärandemoment.
CFF klassrum används av olika pedagoger och olika klasser, alla med olika
kunskapsnivåer. I denna studie har fokus varit att skapa hjälpmedel där pedagoger
ska kunna använda klassrummets alla element i undervisningen och för att enklare
kunna skapa olika lärandemiljöer utifrån klassrummets nuvarande form. Syftet var
att skapa ett rum för alla rumsliga behov som CFF behöver ta hänsyn till.
Anledningen till att jag påbörjade denna studie var för att jag fascineras över hur
ungdomar och vuxna anammar, applicerar och tillämpar den svenska kulturen och
framförallt språket på väldigt kort tid. Detta fick mig att påbörja studien om att
skapa ett flexibelt klassrum som ett fortsatt hjälpmedel för att pedagoger ska kunna
utveckla sitt sätt att nå ut till sina studenter.
Samtidigt som jag velat skapa ett rum som förenklar och utforskar sättet hur
pedagoger når ut till sina studenter, har även målsättningen varit att skapa ett rum
som välkomna alla. För att studenter ska känna sig välkommen och att det är ett
klassrum där individen sätts i fokus.
Ett estetiskt och ordningsfullt uttryck har applicerats i form av förvaring, sittplatser
och ljudabsorberande material har tillämpats i lokalen för att sänka rummets
ljudnivå. Designförslaget har framkommit från teorier, metoder och idéarbete.
Studiens teorier grundar sig på hur skolverket, läroplanen och forskning ser på hur
rummet ska vara utformat för att pedagoger och studenter på bästa sätt kunna
förbättra sin lärande. Teorin har även handlat om att ta fram fakta på vilka krav
pedagogerna och skolor har från myndigheter. Vad skolan och pedagogerna
behöver utföra för att möta studenters behov. Gestaltningsförslagets primära syfte
har varit att skapa ett enhetligt klassrum där två klasser och två pedagoger kan
bedriva helt olika undervisningar men fortfarande kunna applicera sin egen prägel
på rummet. Rummets gestaltning har även gett utrymme för förvaring både för
pedagoger och studenter.
Syftet med detta arbete har varit att studera hur ett flexibelt klassrum kan utformas,
detta som ett hjälpmedel för pedagoger i sin undervisning till studenter.
Frågeställningen i arbetet har varit:
- Vilka designprinciper kan tillämpas i lärandemiljöer, detta för att skapa
flexibilitet för studenter och pedagoger i rumsliga sammanhang med många
användare?
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Alla rum fyller olika syften och är därför viktigt att anpassa rummet efter dess
verksamhetsbehov. Rummet måste skapas efter dess aktivitet och flexibilitet måste
tas i beaktning (Ching och Binggeli 2012 s.62). För att skapa ett flexibelt rum
måste rummets funktioner hjälpa till att minska intrycken från störande moment.
Med förvarings/sittmöbeln och gardiner går det att dölja icke relevant information
och resultat från pedagoger och studenter och även förvara studenters personliga
ägodelar som i dagsläget är ett störande moment i klassrummet.
Likaväl som gestaltningsförslaget ska dölja olika information och resultat har även
utrymme för att synliggöra information och resultat med hjälp av anslagstavlor och
smartboarden. Att lärandeprocessen synliggörs för att skapa interaktion mellan
studenter och pedagoger (Skolverket 2013 s.17).
En rumslig gestaltning kan behöva provas i sin fysiska miljö för att se hur den
fungerar. Därför har det varit givande att utvärdera mitt gestaltningsförslag med
pedagoger på CFF. Min förhoppning är att mitt gestaltningsförslag på CFF
(Centrum för flerspråkighet) i Fagersta ska fungera bättre då det är anpassats efter
lokalen, användare och dess aktiviteter. Att mitt gestaltningsförslag leder till att
underlätta och förenkla lärarprocessen, och att personer kan med hjälp av ökad
språkliga kunskaper snabbare kan integreras i samhället.
Mitt gestaltningsförslag är ett förslag som kan appliceras på andra klassrum men
behöver anpassas efter rummets förutsättningar. Målsättningen med min studie har
varit att stärka pedagogers arbetssätt för att uppmuntra till olika
undervisningsmetoder där rummets element används och sätts i fokus. Att rummet
är ett hjälpmedel för att underlätta pedagogers arbetssätt. Att jobba för att hjälpa
pedagoger i sitt arbete. Ingen pedagog ska behöva klona sig bara för att nå sina
undervisningsmål, därför behöver även rummet vara ett hjälpmedel i
undervisningen och lärandet:
”jag skulle behöva klona mig, det är det som är det största problemet. Jag känner
mig som en usel lärare för att det är alltid någon som inte får den hjälp som den
behöver” (Larsen 2016-1).
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8. Bilagor
8.1 Intervju 1
Datum: 2016-04-21
Tid:13:00
Plats: Centrum för flerspråkigheter, Fagersta
Respondent: Hanna Edman, Pedagog SFI
1. Hur anser du att aktiviteter fungerar i rummet du undervisar?
Rummet form fungerar bra, det är kvadratiskt, eleverna kommer nära varandra,
ljust, mycket fönster, inte instängt. Hur man kan forma och jobba i grupper blir
svårt med typerna av bänkar vi har. Det är mera bord och inte bänkar, där man
måste sitta två vid samma bord, det blir statiskt. Det är svårt att flytta om mitt
under lektionen och det är svårt att få eleverna i grupper mitt i en lektion. Det gör
att man oftare än man vill glider in i en mera traditionellt undervisning än om man
skulle ha andra bänkar som man kan jobba med och förändra. Du sa att dom sitter
två och två är det bra eller finns det en önskan om större bord eller mindre
där dom sitter en och en? Det beror på ibland är det bra att dom sitter två andra
gånger vill man att dom ska sitta 4 och 4 och 3 och 3 eller vid tester så vore det bra
att dom satt en och en för om det är ett gruppbord är det svårt att genomföra testet
eftersom eleverna kan fuska genom att titta på varandra, kika över på kompisen
bredvid. Två och två fungerar vid den mesta tiden. Men om det skulle vara mindre
bänkar så kan man möblerna om i små grupper på ett annat sätt. Jag hade ett
klassrum förut och då kunde man sätta grupper som tittade åt olika håll men nu
hamnar alla åt sidan och så vill eleverna inte sitta här. Så rummet ska fungerar
vid tester och i normalt sammanhang? Hur ofta är det tester då eleverna
behöver sitta ensam. Och du nämner att det är bra att de sitter i grupp. Det är
super bra att dom sitter i grupp och det skulle man vilja ha varje dag och vi har ju
haft möblerat i grupper men eleverna uppskattar inte det lika mycket eftersom när
det blir genomgångar där alla måste titta mot tavlan blir det inte bekvämt för olika
elever vilket medför att eleverna möblerar om själva och då blir det huller om
buller. Därför har vi nuvarande placering. Och med nuvarande sittning är det ju
fokus på tavlan. Ja det blir ju den fokusen. Mer så, grupparbeten skulle man vilja
ha varje dag, det har vi ju men det blir att eleverna får flytta runt på ett annat sätt.
Och här har vi ganska mycket tester. I en annan skola så kommer det i perioder
men med det fokus vi har här så blir det ganska ofta och är en stor del i vår
undervisning, i kartläggningssyfte.
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2. Hur många pedagoger använder rummet?
Det är två pedagoger som använder klassrummet.
3. Hur många klasser använder rummet?
Det finns två klasser som använder klassrummet.
4. Om man ser nu så finns det majoritet bara bord och stolar i klassrummet,
är det någonting som behövs i klassrummet utöver det som finns idag? Du
tänker möblemang? Ja och funktion, förra gången så nämnde du bland annat
att det skulle vara bra att elever kunde låsa in typ värdesaker, mobiler eller
dylikt. Ja men absolut, mobiler, väskor i och med att eleverna har ingenstans att
göra av sakerna, kanske någon typ av hylla och om det är låsbara skåp. Det behöver
inte vara några stora som man har på gymnasiet men som man kan lämna ifrån sig
sakerna. Nu står till exempel väskor på bordet bredvid eleverna och det tar ganska
stor plats. Eleverna vill inte hänga ifrån sig sakerna eftersom vi inte låser
klassrummen på raster. Mer förvaringsmöjligheter för lärares material, kan det
också vara något låsbart skåp där man kan lämna lexikon så man slipper ta med sig
sakerna hela tiden. Ja för nu ligger sakerna på bord som är placerade på olika
ställen i klassrummet. Ja då kan man också städa undan snyggare och sen så drar
vi ju saker upp och ner för trapporna till kontoren så att det vore bättre. Bara en
sådan sak idag, när man skriver på tavlan och så tar tavlan slut men jag vill inte
sudda ut det jag har skrivit. En dubbeltavla eller vad man nu ska säga vore bra. Det
finns ju tavlor som man kan skjuta upp och ned, mer utrymme på
whiteboardtavlan. Det är ju guld värt om man kan spara anteckningarna man har
gjort. Nu har jag börjat köra med blädderblock, det är ju ett sätt att man kan spara
och komma tillbaka hela tiden på ett effektivt sätt och kanske kunna spara i stunden
för man kommer ju in på olika saker och man har ju planerat något annat. Då kan
man tillsammans skriva och sätta upp på väggen men mycket kommer ju i stunden
och allt går ju inte att planera. Det vore bra om man kunde spara och återkomma
imorgon eller dagen därefter för att repetera många gånger när det är ett nytt språk
man lär sig. Så det är mycket som man tar upp en gång och sedan har jag som
lärare också glömt vad det var vi pratade om. Det finns det ju säkert, en smartboard
eller vad det nu heter. Ja exakt det finns ju smartboards dom här som du sa,
dom där med två tavlor krävs det ju dubbel takhöjd tyvärr. Det vore bra med
något som man kan återkomma eftersom vi har lektion i 3 timmar. Då tappar
eleverna lätt fokus eftersom det blir tråkigt att lära sig samma sak i tre timmar. Då
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vore det bra att ha saker som man kan återkomma till och byta mellan. Att man kan
göra något praktiskt emellan och sedan komma tillbaka till det som man höll på
med förut.
5. Vilka verktyg är viktigt vid lärande?
Pennan, det är allt jag behöver (säger Hanna skrattandes). Man brukar säga att i
ett vanligt modern/smart klassrum så finns det projektor, whiteboard tavla
som finns. Tavlan absolut och projektorn använder jag också mycket, jag tycker
det skulle vara svårt att klara mig utan, klart det går men jag tycker att den är bra
för att man just kan dela ut ett papper och ha samma på tavlan, jag kan tydliggöra
mycket mer vi kan läsa texter tillsammans som skulle bli svårare om jag stod med
pappret eleverna har pappret i handen, det är svårare att visa vart jag är i texten om
vi alla skulle ha papper. Projektorn använder jag nästan hela tiden när vi håller på.
Man kan slå upp ord och alla ser det är det jag använder mest och sen tavlan så jag
kan skriva på. Ipad är också bra, den skulle kunna vara viktigare om man skulle
kunna, det kallas ”en till en” att man skulle kunna jobba mer med en typ av
plattform tillsammans och lämna in och så, det skulle jag vilja kunna utveckla. Det
är ju ett sätt man skulle komma ifrån den otroliga kopieringsindustrin som vi
bedriver här. Det är så mycket papper och eleverna tycker också det är mycket
papper. Hade man en ipad eller dator så kan man dela dokument via datorn via
moln och sådana tjänster, Man skulle kunna ha en blogg eller läroplattform som
dom kan lämna in och man kan lämna ut uppgifter via. Det har vi inte idag men det
skulle kunna bli ett verktyg.
7. Du har nämnt lite hur du tycker rummet fungerar i dagsläget men. Hur
upplever du rummet generellt just nu? Fungerande för undervisningssyfte och
det går att lära sig i klassrummet. Jag kan lära ut till elever och eleverna kan nå
fram till mig. Formen på klassrummet är bra, just att det inte blir jätte avstånd men
samtidigt hur man kunde ställa bänkarna att det inte blir en barriär längst fram men
det kommer man inte ifrån. Det blir som en avstängning och det blir alltid svårare
att nå eleverna längre bak än längre fram. Men där här med barriärer så pratar
man mycket om att lärarens plats ska vara förminskad och den ska vara
åtsidan och skapa som en scen som ger utrymmet att utföra olika aktiviteter.
Att kunna röra sig och visualisera på ett annat sätt. Din kateder hur mycket
används den? Till att lägga papper på, och ha datorn på, så används den. Det
används den mycket till men inte till så mycket annat. Nu i klassrummet så står den
ju mitt framför vid tavlan. Jag kanske skulle tycka att det var bättre att den står vid

40

sidan om, jag har haft ett litet bord så man ska kunna lägga papperna på för jag
sitter ju aldrig vid bänken eller så. Man rör sig hela tiden där framme. Någon gång
har vi haft att eleverna har suttit som ett U och då blir det ju att man har hela ytan
att röra sig på. Men för och nackdelar med det vet jag inte heller.
8. Hur upplever du atmosfären i rummet utifrån färg- och ljussättning,
funkar det bra eller dåligt?
Jo det fungerar bra men det som kan vara det är om det är en riktigt solig dag och
det här med projektorn men annars så finns det inte så mycket som stör. Det
fungerar bra. Det är ju vit och ljus iallafall.
9. Hur många använder klassrummet som mest?
Klasserna är på runt 20 personer ibland kan det vara 23 personer som mest kan det
vara 25 personer. Eller tänker du på om det kommer någon utifrån. Nej jag tänker
på hur mycket är det beräknat på som mest. Hur många får plats? Jag tror att
för ventilationen så får det vara 30 personer. sittmässigt får det plats typ 20
stycken. Dom är 20 personer nu och då är alla bänkplatser upptagna. Det skulle väl
gå att klämma in flera bänkar men då skulle det bli väldigt trångt. Det skulle nå gå
att få in 25. Klasserna ska vara 20 personer.
10. Jag har ju pratat om att jag på något sätt ska skapa ett flexibelt klassrum,
vad vill ni att förändringen ska leda till?
Jag skulle gärna kunna flytta runt eleverna under lektionstid, Jag kan tycka att det
blir statiskt just nu. Man vet ju själv hur man är att när man väl har satt sig så vill
jag inte upp och springa igen. Men att klassrummet främjar att man inte bara ser att
det här är min plats och jag ska sitta här hela tiden. Att få lite rörelse på eleverna
och kunna byta så man inte jämnt pratar med samma kompis, hur men jag känner
ofta att det blir statiskt. Och sen därmed som vi pratade om med
informationssparande att kunna skapa ett klassrum som man i slutet ser vad man
har kommit någonstans. Från ingenting till vad kan vi nu att man kan spara sin
information på ett snyggt sätt. Så att det inte ligger papper överallt eller slarvigt
uppsatt på väggen, kanske säger mer om mig än men. Det ska vara praktiskt att
göra så att det inte för mycket jobb att man ska sitta och klistra och ha en
bildlektion med sig själv efter lektionen. Ett praktiskt sätt att bygga upp en
gemensam kunskapsbank och en historia som man titta på vad vi har gjort under
tiden. Det känner jag ofta att jag skulle vilja kunna göra bättre.
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11. Du pratade om ipad. Det finns 10 stycken ipads som vi delar på två klasser
som har lektion samtidigt. Vi har 10 ipads totalt. Antigen att man tar hälften var
eller att man planerar att ha ipadsen vid olika tillfällen. Men det som saknar är
kontinuiteten som blir att det kan blir lite hoppigt eftersom man ibland har tänkt att
man ska ha ipadsen men då behöver andra läraren ha den eller om vi har kommit
överens om att jag tar om före rasten och andra klassen tar dom efter rasten. Men så
kommer man inte så långt som man vill eftersom man kommer in på annat som tar
tid och så kommer man inte så långt som man hade hoppats. Då slutar det ibland att
man inte planerar att använda ipaden överhuvudtaget så det faller lite. Det har inte
så mycket med rummet men.
12. Finns det något som du vill tillägga?
Ja bara en spontan grej att eleverna kanske ska kunna vrida på borden, när man
behöver titta på tavlan och sedan vrida sig mot kompisen. Eller hjul på bord/stolar
så det blir enklare att skapa flexibilitet.
13 Ljudnivån? Ja det fungerar ju jätte bra när alla är tysta och lyssnar på mig men
det är ju en viktigt sak för jag sätter dom ofta i grupper och då är det ju 20 personer
som sitter i grupper samtidigt och då är det ju 20 personer som pratar samtidigt och
då blir det svårt att höra vad som säger osv. Det är en aspekt som gör det lite
svårare. Och eftersom vi inte har några direkta grupprum så blir det att vi sitter i
klassrummet. Om det finns någon läsning på det så vore det toppen.

8.2 Intervju 2
Datum: 2016-04-21
Tid:14:00
Plats: Centrum för flerspråkigheter, Fagersta
Respondent: Viktor Larsen, Pedagog SFI
1. Hur anser du att aktiviteter fungerar i rummet du undervisar?
Jag tänker att det är inte är specifikt utformat för speciella aktiviteter men
tillexempel när jag kör något som heter ”springdikamen” som går ut på att man gör
aktiviteten i par och springer ut i korridoren för att läsa en mening och sedan
springa tillbaka till kompisen så kan jag tycka att klassrummen är lite små kanske
till att börja med om vi pratar rent rumsligt så är det ju ganska tajt och det blir
dåligt luft. Jag vet inte hur jag ska svara på frågan. Känner du att möblemanget
som är där inne nu. Känner du att den gör eleverna är rättvis och att du göra
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alla delar som du vill i klassrummet vid undervisningstillfället, eller blir det
ganska statiskt. Nej men jag tycker det är ganska bra, vi har ju ipads som vi har
tillgång till och projektor som vi kan köra med både paddor och datorn igenom så
vi kan ha Powerpoint presentationer och vi har färdigt studiematerial som man kan
använda sig av. Vilket är väldigt flexibelt för mig eftersom jag använder ipaden
mycket. Det funkar bra. Vi har även ett skåp med olika brädspel och andra
praktiska övningar som jag använder nästan varje lektion, det hjälper mig ganska
bra.
2. Jag har pratat om verktyg, är det något som du saknar, alltså det här skulle
jag vilja kunna sätta in i rummet som skulle kunna hjälpa i undervisningen.
Eller tror du att studenterna saknar något. Utöver det som finns för just nu
finns det bara bord och stolar i klassrummet. Du tänker möblemang och
verktyg? Ja, eller känner du när du är inne i ett lärandemoment att du känner
dig otillräcklig på något sätt att du skulle behöva hjälp på något sätt. Ja av mig
själv varje lektion, jag skulle behöva klona mig själv det är det största problemet
ligger att inte kunna räcka till i klassrummet, det spelar ingen roll om jag har en bra
eller dålig dag som pedagog, ändå så går jag ur det där klassrummet och känner
som en usel lärare för att det är alltid någon som inte får den hjälp som den
behöver. Känner du då om någonting skulle kunna vara ett hjälpmedel för
dig? Att istället för att du säger saker att personer kan få saker på ett annat
sätt? Det är via ipads och sådär vilket är litet eftersom vi har två klasser igång hela
tiden med ca 40 elever på 10 ipads. Dom hjälper till väldigt mycket i
undervisningen, som lexikon. Det finns 3 lexikon annars använder vi ipadsen. Ja
det skulle vara om det var touchscreens på väggen eller jag vet inte. Det känns ju
kanske overkilled.
Har du i gruppen mycket individuellt arbete eller grupparbeten.
Det är olika ibland så har vi grupparbeten, ibland 3-3 ibland 2-2 ibland hela
klassen. Det är olika. Men det kommer bli mera under sista veckorna att det är
mera individuellt. Nu tar eleverna mycket hjälp av varandra vilket är bra till en viss
gräns men ganska mycket individuellt. Det ska vara individuellt. Just nu sitter
eleverna två och två, är det optimalt tycker du? Jag tycker inte att dom här två
och två borden funkar nå bra, den klassiska klassrums uppställning, förut körde jag
och en annan lärare att alla elever satt i en halv måne mot oss. Delvis för att
eleverna ska få mera kontakt och se varandra när de ställer frågor och slippa vända
sig om. Men även för mig att kunna se bättre och alla och ha närmare till alla. Det
är en sådan sak som påverkar. Jag vill ha halvmåne saken men det är olika med
olika pedagoger.
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3. Jag pratar ju om att jag vill att det ska vara ett flexibelt klassrum om du nu
tänker att en förändring har skett, vad tänker du då skulle ha skett? Vad vill
du att förändringen ska leda till? Det är väl om man förändrar något så vill jag
att det ska leda till bättre effektivitet eller höjd motivation är väldigt viktigt hos
dessa människor som kommer med olika saker i bagaget givetvis. Och kanske att
dom ska känna sig hemma, att det ska vara en trygg känsla att man ska inte behöva
oroa sig för klassrummet, här lär man sig saker och här har vi trevligt tillsammans.
Det är väl typ det som jag tänker i första hand!

8.3 Utvärdering 1
Datum: 2016-05-12
Tid:12:50
Plats: Centrum för flerspråkigheter, Fagersta
Respondent: Hanna Edman, Pedagog SFI
1. Hur anser du att den nya gestaltningen skulle fungerar i rummet du
undervisar?
Jag tror att det skulle funka super bra, det ända som jag blir lite, är det helt
kvadratiskt? Ja ungefär rummet är 6,9X7,1 meter ungefär. Ja då skulle man
kunna några fler på bredden om det behövdes? Ja precis du skulle kunna sätta in
två, tre platser om det behövdes. Ja det är faktiskt bättre än det är nu. Heller att
dom sitter nära mig som pedagog och på bredden. Jag har inga åsikter om det, det
är bra.
2. Om du nu ser till den nya gestaltningen hur anser du förvaring, möblemang
med mera fungerar?
Det enda jag tänker på nu, men det är ett problem just nu, det är ju reflektionerna
från tavlan. Från solen, men då finns det ju lösningen med gardinerna. Men då
kanske jag ska lägga in markiser. Det gör ju att solskenet inte kommer direkt
in i rummet men att man inte tappar allt ljus som man skulle göra med
gardinerna? Ja absolut, precis, att man bara skuggar lite. Det är något som
hämmar eleverna, ljuset alltså. Det måste man ju även tänka på när det är en
smartboard kan jag tänka mig. Att det inte är för ljust. Det är bra med förvaringen
för pedagogerna när man kan förvara pennor med mera. Det är bra för då blir det
inte så mycket papper som ligger framme, det blir ju att se så stökigt ut annars. Ju
renare det är, desto bättre. Det är bra. Ja exakt vi pratade ju om att vi ville få
bort allt och att det skulle vara snyggt och enkelt. Att man kan jobba med
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armbågen utan att ta hjälp av någon runt omkring. Alla är låsbara då? Ja det
stämmer, dom tillhör en serie från Kinnarps och dom är med nyckel.
3. Hur upplever du atmosfären i rummet utifrån färg- och ljussättning,
funkar det bra eller dåligt?
Antingen ska man göra det ganska glatt, nu är det ju ganska dovt men det kan ju
vara ganska skönt eftersom det blir ganska lugnt och jag tror på det lite mera. Att
det inte blir för mycket. Att man ska ha många olika saker. Först var jag inne på
att applicera NVU, färgsättning (alltså blått). Men då vart jag att tycka att
färgen vart för kall, att det blir kyligt. Ja för nu blir det lite värme i den bruna
färgen tänker jag. Jag har inga synpunkter, det blir mysigt och passar alla årstider.
Ljussättning, som det är nu så finns det ingen lampa över whiteboardtavlan. Och
det blir svårt att reglera ljuset eftersom det inte finns någon lampa där. Om man vill
visa något och gardinerna är fördragna så blir det mörkt vid tavlan. Framme vid
mig, finns det ingen lampa. Det blir mörkt. Man vill ju kunna anpassa sitt ljus.
4. Jag har ju pratat om att jag på något sätt ska skapa ett flexibelt klassrum,
vad tycker du att förändringen har lett till?
När det blev hjul på borden så känns det som att det är väldigt lätt att slå ihop fyra
bord så då är det enklare. Och att det är en person per bord är också något som blir
enklare när det är tester. Då kan man dra isär 10 centimeter och då är det svårare att
fuska. Så möjligheterna till ett flexibelt klassrum hör ökat betydligt med dessa
saker som har kommit till i klassrummet, med dessa möbler, stolar och bord. Jag
tycker att du är på rätt riktning. Det enda som jag funderade på om man kunde
skärma av om ha som en rumsavdelare men det blir väl svårt när klassrummet är
som det är. Ja jag har funderat på det och skissat lite men det blir svårt att
utföra detta då klassrummet inte är tillräckligt stort. Det blir mer som att det
är en stoppkloss i rummet. Ja det förstås. Och vad ska man förvara denna när
man inte använder den. För så ofta skulle vi nog inte använda den. Jag tror att det
skulle bli plottrigt. Jag tycker detta är på rätt riktning. På papper så ser det
lätthanterligt ut och jag är nöjd. Jag skulle vilja ta detta och gå upp och fråga om
jag kan få detta. Skulle jag få detta så skulle jag nöjd. Man är inte så fast vid en och
samma ställe hela tiden.
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8.4 Utvärdering 2
Datum: 2016-05-20
Tid: 09:15
Plats: Centrum för flerspråkigheter, Fagersta
Respondent: Viktor Larsen, Pedagog SFI
Hur anser du att den nya tilltänka gestaltningen skulle fungerar i rummet du
undervisar? Jag tror att den skulle fungera bra, jag tror alltid på att förnya sig, för
nya sig och jag blir intresserad och fascinerad när jag får se bilderna. Jag tror att det
skulle bli bra med förvaringsboxarna, det blir mindre stökigt i klassrummet. Både
jag och studenterna får lite lugn och ro, att slippa andra moment som stör i
undervisningen. Jag tror verkligen på det.
Om du nu ser till den nya gestaltningen hur anser du förvaring, möblemang
med mera fungerar? Jag tror att det skulle fungera bra. Just nu skulle jag känna,
just det här som du säger att man ska komma till ett klassrum som känns hemtamt
och välkomnande, just nu så känns som inte super, jätte kompatibla för ändamålet.
För nu kan man inte flytta gardinerna, det ser alltid likadant ut i klassrummet. Med
undantag hur vi möblerar bord och stolar. Till exempel om vi har en avslutning kan
vi duka långbord. Och dagen efter så har inte personal som har haft tillställningen
hunnit tagit bort borden. Då måste man innan lektionen förändra och möblera så
klassen kan ha lektionen där. Jag tror det skulle vara bra att ha detta
tillvägagångssätt, att man kan göra det lite personligt genom att dra lite i saker och
använda dom här hurtsarna. Jag ser det som tidssparande att man inte behöver
springa upp och ner för trapporna.
Hur upplever du atmosfären i rummet utifrån färg- och ljussättning, funkar
det bra eller dåligt? Det såg bra ut. Min tanke är att införa någon neutralt i
färgsättningen och med värme, detta då det är ett ganska ljust rum. Jag tycker
det var bra avvägt med ljusa och mörka toner trots att jag tycker om mycket vit.
Men som du säger så är klassrummet mycket vit förut golvet. Färgerna på tavlorna
gjorde typ allt för helheten. Det passar jättebra, inga invändningar.
Jag har ju pratat om att jag på något sätt ska skapa ett flexibelt klassrum, vad
tycker du att förändringen har lett till? Jag tror att man inte ska känna sig nöjd.
För om man känner sig nöjd så finns det inget utrymme för utveckling, då kan man
inte bli bättre. Men när jag ser dessa bilder så wow, vilket klassrum. Det skulle
vara en dröm att undervisa i detta klassrum. Du har kommit en ruskigt bra bit på
vägen. Jag vill alltid lämna lite utrymme för förbättring oavsett vad man håller på
med. Men skit fräscht och fint.
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8.5 Bildförteckning
Här presenterar förstorade bilder, skisser och visualiseringar över klassrummet på
CFF (Centrum för flerspråkigheter).

Figur 1. Planritning klassrum CFF.

Figur 2. Klassrum CFF
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Figur 4. Klassrum CFF, vy mot whiteboardtavla.

Figur 6. Klassrum CFF, vy mot bakre vägg.
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Figur 7. Klassrum CFF, förvaringsmöjligheter.

Figur 8. Klassrum CFF, vy mot främre vägg.
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8.6 Skiss förteckning

Figur 9. Skiss över utformningen av förvaring och sittmöbel,
klassrum CFF.

Figur 10. Skiss på tilltänkt placering av möbler, klassrum CFF.
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8.7 Visualiserings förteckning

Figur 11. Visualisering klassrum CFF bild ovanifrån.

Figur 12. Visualisering klassrum CFF Översikt.
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Figur 13. Visualisering klassrum CFF, vy mot förvarings och sittmöbel.

Figur 14. Visualisering klassrum CFF, vy mot white- och smartboard.
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Figur 15. Visualisering klassrum CFF, vy mot textil och anslagstavlor. Textil fördraget.

Figur 16. Visualisering klassrum CFF, vy mot textil och anslagstavlor.
Anslagstavlor till vänster är synliga.
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Figur 17. Visualisering klassrum CFF, vy mot textil och anslagstavlor. Anslagstavlor
till höger är synliga.

Figur 18. Visualisering klassrum CFF, förvarings och sittmöbel.
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8.8 Specifikation möbler
Klassrummets två mindre katedrar kommer från Kinnarps kollektion Serie E
(Kinnarps 2016). Se figur 14.
Klassrummets sitt och förvarings möbel kommer från Kinnarps kollektion Serie
och har måtten 450X400X400 millimeter och har en sammansatt storlek på 4,4
meter X 1,7 meter (Kinnarps 2016). Se figur 13.
Anslagstavlorna är från Miljö och Forms serie Lugn ljudabsorbenet och har måtten
600X600 millimeter (Miljö och form 2016). Se figur 15, 16, 17 och 18.
Borden kommer från Form och Miljös serie Combi light och har storleken 700
millimeter X600 millimeter (form och miljö 2016). Se figur 12.
Samtliga stolar kommer från Kinnarps kollektion PLUS [CV] (Kinnarps 2016). Se
figur 12
Krokarna kommer från Miljö och forms serie Riksby (form och miljö 2016). Se
figur 18
Se även bilaga 8.7 för bilder av gestaltningsförslaget.
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