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Sammanfattning 

 

Denna studie grundade sig i vårt intresse för den fysiska skolmiljön. Vårt intresse väcktes 

under våra perioder med verksamhetsförlagd utbildning då vi såg tecken på att lärare 

upplevde ett missnöje med sina skolmiljöer. Vi kunde också se att eleverna påverkades av 

miljön runtomkring dem. Vi kände starkt att vi ville fördjupa oss i ämnet och det är just det 

som vi har gjort i och med den här uppsatsen.  

Syftet för studien fastställdes till att belysa den fysiska skolmiljön och undersöka lärares 

inflytande över den. För att nå vårt syfte ställde vi forskningsfrågan: 

Vilket inflytande upplever lärare inom grundskolans senare år och gymnasiet att de har över 

utformningen av den fysiska skolmiljön? 

Som metod valde vi att genomföra en kvalitativ intervjustudie, detta för att nå största möjliga 

inblick i lärares upplevelser och de fysiska skolmiljöer de verkar i. Vi intervjuade sex lärare 

som var verksamma inom grundskolans senare år samt gymnasieskolan. Intervjuerna 

genomfördes ute på lärarnas skolor.  

Resultatet visade att de intervjuade lärarna kände inflytande över den fysiska skolmiljön. 

Dock märkte vi att inflytandet fanns på olika nivåer. Vissa lärare gav uttryck för inflytande 

över skolans lokaler, medan andra talade om inflytande över miljön i det egna klassrummet.  
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1 Inledning  

Vi har sett indikationer på att både forskningen om skolmiljöer såväl som den fysiska miljön i 

skolan är eftersatt. De flesta studier vi har funnit behandlar skolmiljöns påverkan på eleverna. 

Det är dock inte så att eleverna och lärarna är skiljda åt i skolan då de tvärtom verkar 

tillsammans, oftast i samma lokaler. Om elevernas möjligheter till lärande hjälps eller stjälps 

av faktorer som klassrumsstorlek kan detta påverka även lärarnas arbete. Det finns signaler på 

att de kvalitativa skillnaderna i skolans miljöer har ökat. Anna Törnqvist (2005) använder i 

boken Skolhus för tonåringar – Rumsliga aspekter på skolans organisation och arbetssätt 

begreppet icke-styrning för att beskriva hur utformningen av våra skolhus har styrts sedan 

decentraliseringen och kommunaliseringen av skolväsendet under 90-talet. Skolväsendet är ett 

mycket stort samhällsåtagande och utgiftsområde. Enligt Lindqvist med flera (2003) 

undersökning Lokalernas betydelse för skolan kostar skolans lokaler cirka 12 miljarder kronor 

per år och hela skolväsendet i Sverige sysselsätter 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever 

(Arbetsmiljöverket 2009). Trots detta och trots att lärarna är en av de största yrkeskårerna i 

Sverige är skolmiljöer ett område som inte blir belyst särskilt ofta. Stora delar av vårt bestånd 

av skolhus har planerats och byggts under tider då andra läroplaner och pedagogiska tankar än 

de nuvarande var rådande.  

Vi menar att det finns en intressant problematik här. För oss som blivande lärare, snart redo 

att ta klivet in i skolvärlden och läraryrket, känns denna problematik angelägen och värd att 

fördjupa sig i – klassrummet och skolan är vår framtida arbetsmiljö.  

 

1.1 Syfte 

Med denna uppsats avser vi att belysa den fysiska skolmiljön och undersöka lärares inflytande 

över den.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

Vi har valt att konkretisera vårt syfte i följande fråga: 

Vilket inflytande upplever lärare inom grundskolans senare år och gymnasiet att de har över 

utformningen av den fysiska skolmiljön?  
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2 Bakgrund 

Elisabeth Nordin Hultman (2006) menar att hur vi fysiskt organiserar skolan; hur skolan ser ut 

och hur klassrummen är byggda är ett uttryck för en syn på lärande, lärare och elever: 

rummen och tingen talar inte bara till oss, de talar också om oss. De pedagogiska rummens 

iscensättning – scenografi – kan läsas som en text om hur vi ser på barns behov för lärande och 

utveckling; olika synsätt på vad kunskap och hur lärande sker är knutna till olika sätt att ordna den 

pedagogiska verksamhetsmiljön (Nordin Hultman 2006, s 37)  

Den fysiska miljön i skolan är således inte en neutral ram för skolverksamheten. Om en skola 

har klassrum med raka bänkrader och läraren står eller sitter bakom en upphöjd kateder kan 

det ge uttryck för en syn på kunskap och lärarens roll men om man har öppna så kallade 

studielandskap med flexibla arbetsytor uttrycker det en annan syn.  

 

2.1 Vad är den fysiska skolmiljön? 

Alerby och Hörnqvist (2005) skriver att en skolmiljö kan ses som olika aspekter av material, 

funktion och estetiska kvalitéer. Enligt Alerby och Hörnqvists (2005) studie tillmäts 

klassrummen en i jämförelse med andra delar av skolmiljön särskilt viktig plats när elever och 

lärare får visa vilka delar av skolmiljön de finner viktiga, vilket vi inte finner förvånande med 

tanke på att merparten av arbetstiden i skolan spenderas i just klassrummen. Alerby, 

Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist och Kroksmark (2006) lyfter fram hur tankar om elever, 

lärare och lärande kan förändras medan skolhusen står kvar oförändrade. Diskussionen om 

skolmiljöer och vad skolmiljöer är blir därför i många fall knuten till svåra frågor kring en 

byggnads eller ett rums fysiska organisation i förhållande till de som verkar i miljön; 

skolmiljön bildar skolans fysiska ramar som i olika mån begränsar verksamheten (Alerby och 

Hörnqvist 2005). Samtidigt som den fysiska miljön är en ram och en begräsning kan skolhuset 

också betraktas som ett verktyg för undervisningen (Bjurström 2004, s 5). Rådet för 

arkitektur, form och design (2008) har identifierat aspekter som visar på vad skolans fysiska 

miljö kan representera och betyda. Man lyfter även fram skolhuset och den fysiska skolmiljön 

som en samhällssymbol. Man menar att elever betraktar sin miljö och sätter den i relation till 

andra fysiska miljöer i samhället som till exempel vuxendominerade arbetsplatser. Om den 

fysiska skolmiljön faller platt i den jämförelsen och kanske även uppvisar mer eller mindre 

allvarliga brister kan ett resultat bli att elevernas syn på sig själva och på vuxensamhället 

försvagas. 
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2.2 Makt över skolmiljön  

Det är inte bara miljön som påverkar människorna, människorna påverkar miljön och 

eftersom det finns bakomliggande tankar bakom en skolas fysiska miljö kan man snarare tala 

om ett växelspel eller en relation (Alerby och Hörnqvist 2005). Jedeskog (2007) för in ett 

maktperspektiv i det hela. Makten över skolans fysiska miljö kan ses på flera nivåer. Jedeskog 

(2007) lyfter upp möblering och organisering inne i det enskilda klassrummet. När eleverna 

för första gången kommer in i ett klassrum så är det i normalfallet redan möblerat och klart – 

kanske utifrån lärarens önskemål. I det läget uppstår en maktsituation där läraren har mer 

makt än eleverna, som i stort sett bara har att anpassa sig. Jedeskog (2007) lyfter också fram 

Foucaults perspektiv som menar att miljöns utformning kan användas som ”en teknik för att 

bringa ordning i den mänskliga mångfalden” (Foucault 1993, citerad i Jedeskog 2007 s 111).  

Det är också möjligt att som Törnqvist (2005) ta upp makten över den fysiska skolmiljön i en 

större skala. Törnqvist (2005) och Björklid (2005) menar att kommunaliseringen och 

decentraliseringen av skolan samt Skolöverstyrelsens avveckling under 90-talet har förändrat 

frågan om vem som har makt över den fysiska miljön i skolan. Tidigare när skolväsendet var 

en statlig angelägenhet fick frågan om den fysiska skolmiljön ett utrymme på myndigheter 

som Skolöverstyrelsen, som bland annat genomförde utredningar om skolmiljöer och tog fram 

direktiv för kommunernas skolhusbyggande. Den övergripande styrning rörande den fysiska 

skolmiljön som är gällande idag finns främst i skollagen och arbetsmiljölagen. 

Arbetsmiljölagen fastslår viktiga grunder som luftkvalitet men ger inget särskilt stöd för 

utformningen av skolmiljöer. Skollagen (SFS 1985:1100) säger att skolans lokaler ska vara 

ändamålsenliga, men dessa lydelser saknar vidareutvecklingar och är så allmänt hållna att 

man kan mena att: 

Så länge elever och personal erbjuds väderskydd i en dräglig miljö som uppfyller 

arbetsmiljölagens grundläggande krav på t.ex. ljus, luft och ljud är det svårt att hävda att lokalerna 

inte är ändamålsenliga, eftersom varken skollagen eller andra centrala styrdokument ger något 

närmare stöd för tolkningen av begreppets innebörd (Törnqvist 2005, s 137) 

Situationen idag är alltså att ansvaret för utformningen av skolor har förflyttats bort från den 

tidigare statliga och övergripande kontrollen. Idag är den fysiska skolmiljön istället allt mer 

beroende av enskilda och oftast mindre aktörer som kommuner, rektorer eller stiftelser och 

bolag som driver fristående skolor. Törnqvist (2005) menar att denna utveckling utan en 

övergripande styrning och reglering gått så långt att begreppet icke-styrning är en lämplig 

beskrivning för hur den fysiska skolmiljöns utveckling har styrts de senaste årtiondena. 
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2.3 En historisk tillbakablick 

2.3.1 Skolbyggandet börjar 

Skantze (1989) skriver att det mot 1700-talets slut allt oftare restes önskemål om att bygga 

skolhus, ”särskilda till skolundervisningen ämnade hus” (Liman och Wiberg 1967, citerad i 

Skantze 1989 s 6). När skolbyggandet började ta fart på 1800-talet kom inspirationen först 

från pedagogiken och skolbyggandet i England. I de första skolsalarna placerades de yngre 

eleverna på långbänkar i mitten och de äldre eleverna ute på kanterna. Vid 1800-talets mitt 

kom statliga förslag och anvisningar för hur skolorna skulle utformas. Med formuleringar om 

prydlighet och vackra proportioner låg fokus först på skolornas yttre karaktär. Skolhusen kom 

också att ses som viktiga symboler för ett framåtsträvande samhälle (Löwenhielm 1999). 

Skantze (1989) skriver att det var först under 1920-talet som det öppet visades en tanke på 

eleverna och det sociala liv som skulle äga rum i skolhusen. Skolhuset skulle då ”vara en 

byggnad för barnen” som i sin tur skulle ”känna byggnaden som ett gemensamt hem” 

(Normalritningar för skolanläggningar 1921, s 10, citerad i Skantze 1989, s 8). Man pekade 

också på hur den fysiska miljön man vistas i kan inge känslor som lugn, trevnad med mera 

och hur skolhuset kunde vara ett gott föredöme i hänseenden som värdighet och god ordning.  

 

2.3.2 1900-talets mitt - en brytpunkt 

Efter denna period kom en brytning – Skantze (1989) skriver att sedan 1940-talet har 

pedagogiska och sociala aspekter som de ovan nämnda betonats allt mindre i 

skolbyggnadssammanhang. Normer och råd för skolbyggnadernas utformning har fasats ut 

från styrdokumenten och fokus för skolhusen har i hög grad kommit att hamna på funktionella 

och organisatoriska aspekter. Lite tillspetsat skriver Skantze att skolbyggnaden vid 1900-talets 

mitt reducerades till att bli en ”ytmässigt sett effektiv arbetsmaskin” (1989, s 9). Det är dock 

inte så att skolmiljön i och med denna fokusförflyttning blev en negligerad fråga – tvärtom 

har de psykosociala aspekterna fått en tydligare och mer framskriven roll i läroplanerna från 

60-talet och framåt. Skantze (1989) menar att skolhuset sedan 1900-talets mitt betraktats som 

ett utrymme för själva skolverksamheten, en neutral ram utan några egna, större värden.  

 



5 

 

Denna ram, alltså skolhusens form, har som Löwenhielm (1999) målande visar förändrats i 

takt med samhälleliga svängningar och arkitektoniska trender. Löwenhielm skriver: 

De palatslika 1800-talshusens stränga symmetri och auktoritet följdes av jugendperiodens grace 

och eleganta osymmetri eller av nationalromantikens tyngande allvar i borglika kolosser. 30-talets 

stringenta och renskurna fräscha volymer följdes av 40- och 50-talens effektiva men 

hantverkspräglade tegellängder och efter dem 70-talets undervisningsteknologiskt tänkta 

utbildningsmaskiner […] (Löwenhielm 1999, s 1)  

Dock var grundkonceptet för den inre strukturen under lång tid oförändrat - ”klassrummen 

utgör slutna rum öppna endast mot kommunikationsytor i form av enkelsidiga eller 

dubbelsidiga korridorer, trapphus eller på senare år kapprum som nås direkt från skolgården” 

(Löwenhielm 1999, s 1). Både Löwenhielm (1999) och Bjurström (2003) betraktar den här 

utformningen och upplägget på skolan som en spegling av strukturen i det industriella 

samhällets arbetsliv. I arbetslivet sker arbetet på avsatta tider på särskilda platser, arbetet styrs 

av överordnade personer och det finns ett rätt sätt att utföra uppgifterna på. Skolan och 

därmed miljön i skolan, har påverkats av denna struktur vilket författarna menar kan ses i 

exempelvis den mycket tydliga rumsliga separation som länge gjordes både mellan de olika 

skolämnena men också mellan lektion och rast.  

 

2.3.3 Skolbyggandet sedan 70-talet 

Björklid (2005) menar att skolhusbyggandet förändrades under 70-talet. Det blev då vanligt 

att använda hem-metaforer för att beskriva den skola man föreställde sig. Nya skolor byggdes 

ofta i mindre skala med färre våningsplan än förut och med separerade så kallade hemvister 

för eleverna. Enligt Björklid (2005) har den sortens skolbyggande levt kvar och varit 

dominerande även under 90-talet, men metaforerna kopplade till hemmet har ersatts av 

begrepp som arbetslag och arbetsenhet. Sedan de stora ”skolbyggnadsdecennierna” (Björklid 

2005, s 62) dit både 1950-talet och 1970-talet räknas har byggandet av nya skolhus blivit allt 

mer sällsynt. Löwenhielm (1999) menar att våra senaste läroplaner har lyft och lyfter fram 

vikten av samverkan och grupparbete mellan eleverna som en allt mer betydelsefull del i 

skolarbetet, samt att detta kan ses som ett svar mot ett ökande behov av samverkan inom 

arbetslivet. Förutom att eleverna har mer uppgifter som skall lösas gemensamt har även 

lärarnas samverkan med varandra utvecklats. Skolans roll har på flera sätt gått från att vara en 

styrande och kunskapsförmedlande till att vara ett hjälpmedel för eleven i att systematisera 

och strukturera upp kunskap.   



6 

 

Lindqvist med flera (2003) skriver att detta nya synsätt avspeglas på de skolor som 

nyproduceras eller renoveras. Den mer öppna verksamhetsformen får en rumslig gestaltning 

bland annat i form av öppna planlösningar och stora ljusinsläpp. Det traditionella klassrummet 

är ett gammalt och långlivat paradigm men enligt Bjurström (2003) har dess ställning under 

de senaste två årtiondena försvagats. Liksom Lindqvist med flera (2003) pekar Bjurström på 

att i våra nyare skolor och i de äldre skolor som byggts om, har koncept om grupprum och 

öppenhet genom till exempel glasväggar och fria arbetsytor getts stort utrymme – så stort 

utrymme att det idag är ”närmast tabu” (Bjurström 2003, s 41) att i officiella diskussioner om 

skolbyggande förorda traditionsenligt klassrumsbyggande.  

 

2.3.4 Situationen idag 

Det som snabbt kan konstateras, utifrån den forskning vi tagit del av och här redogör för, är 

att det finns ett utbrett missnöje mot miljöerna i skolan. Lindqvist med flera (2003) har 

undersökt vad rektorer och lärare anser om skollokalernas skick och verksamhetsanpassning, 

det vill säga hur och i vilken utsträckning lokalerna upplevs som anpassade efter den 

verksamhet som är tänkt att bedrivas där. Vi skulle vilja beteckna resultatet som nedslående – 

60 % av skolorna hade, ur lärarnas och rektorernas perspektiv, svaga eller undermåliga 

lokaler. Ett par generella trender som syntes var att ljusa och öppna skolmiljöer får höga 

helhetsbetyg. Särskilt viktiga faktorer för upplevelsen av skolmiljön är underhåll av ytskikt, 

belysning, färgsättning och luftkvalitén inne på skolan. En tredjedel av skolorna hade lokaler 

som underkändes av lärar- och rektorskåren.  Det rör sig dock inte om ett generellt, lika 

fördelat missnöje. De lokaler som ses som mest bristfälliga är de som uppfördes under 

miljonprogrammets tid, alltså tiden mellan 1965 och 1975. Sekelskiftesskolorna och skolorna 

från 20- och 30-talen får nästan lika höga betyg som 90-talsskolorna, som totalt sätt får bäst 

omdömen. Björklid skriver att: 

Skolorna byggda under miljonprogrammet från 1960-talet till cirka år 1975 fick genomgående 

sämst betyg […] sekelskiftesskolorna och skolor byggda under 1930-talet fick nästan lika höga 

betyg på skick och verksamhetsanpassning som de nybyggda 90-talsskolorna (Björklid 2005, s 90) 

Även efter renoveringar och ombyggnationer får 60- och 70-talsskolorna sämre betyg än 

sekelskifts- och 90-talsskolorna. Anmärkningsvärt är skolornas verksamhetsanpassning.  
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Skolorna från det förra århundradets första årtionden får i den aspekten nästan lika höga betyg 

som skolorna byggda under 90-talet – medan skolorna under miljonprogrammets tid även här 

hamnar sist (Lindqvist m fl, 2003). Den sammantagna bilden är att situationen kan beskrivas 

som särskilt allvarlig med tanke på att dessa skolor utgör en stor del av vårt skolbestånd. 

Björklid (2005) tar upp att det är väldigt få av våra skolhus som är byggda eller ombyggda för 

att matcha de aktuella läroplanernas idéer om lärande och undervisning. Skolmiljöns bristande 

verksamhetsanpassning kan alltså ses som ett större och mer generellt problem. Alerby, 

Bengtsson, Bjurström, Hörnqvist och Kroksmark (2006) kommenterar denna problematik på 

följande sätt: 

skolorna representerar inte bara stilepoker utan även pedagogiska epoker som har fått sina uttryck i 

byggnaderna. Den verksamhet som kan bedrivas i skolbyggnaderna är därför beroende av de 

pedagogiska möjligheter och begränsningar som finns i dem. Detta medför praktiska problem för 

skolans dagliga arbete (Alerby m fl, s 8) 

Det poängteras också att detta problem är svårlöst, att byta ut hela det svenska skolbeståendet 

i takt med att pedagogiska idéer kommer och går är inte ekonomiskt möjligt. I hög grad får vi 

förlita oss till ombyggnader och att de nybyggen som sker överensstämmer med de 

pedagogiska tankar som finns. Vi skulle vilja beteckna situationen som svår – till exempel så 

fann Arbetsmiljöverket (2002) i en undersökning att andelen skolor där lärare rapporterade 

om bristande lokaler utifrån perspektiv av ändamålsenlighet var nära 50 %. Lindqvist med 

flera (2003) menar att eleverna när de ska värdera olika faktorer i skolmiljön, inte ger någon 

särskilt vikt åt lokalernas struktur. Eleverna lägger dock mycket stor vikt vid lokalernas 

standard; huruvida de är bra underhållna och upplevs som fräscha.  

 

2.4 Den fysiska skolmiljöns betydelse 

2.4.1 Miljöns storlek 

Det finns en rad studier som påvisar olika effekter som skolmiljöer kan ha på lärare och 

elever. Till exempel så konstaterar Moore och Lackney (1993) att mindre skolmiljöer, enligt 

deras definition skolor med cirka 500 elever och nedåt, är positivt. Mindre skolor stärker 

elevernas känsla för ansvarstagande och delaktighet och författarna påvisar också ett samband 

mellan skolans storlek och elevernas studieresultat – mindre skolmiljöer kan leda till bättre 

skolresultat. Moore och Lackney (1993) tar också upp själva klassrummens storlek och gör ett 

liknande konstaterande. 
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En organisation med mindre klassrum, byggda för runt 15 personer och där 

undervisningsgrupperna matchar det elevantal som rummen är byggda för ses som ett bättre 

alternativ än de större klassrum med 25-30 elever som länge varit dominerande. Vikten av att 

klassrummet är anpassat för den mängd elever som faktiskt använder rummet förs fram. 

Moore och Lackney (1993) menar att upplevelser av trängsel har en märkbart negativ effekt 

för skolan: 

Higher absolute-density and greater perceived crowding have been found to be associated with 

decreased attention, lower task performance, some behavioral problems like aggressive behavior 

and social withdrawal (Moore och Lackney 1993 s 18) 

Byggforskningsrådet (1992) skriver att ett rum som är för stort för sin funktion kan inge 

känslor av ödslighet och utelämnande medan för små rum upplevs som påträngande. Överlag 

verkar det alltså finnas flera vinster i småskaliga skolmiljöer. Moore och Lackney (1993) 

lyfter även upp klassrummens organisering och menar att det finns vinster i att organisera 

klassrum i grupper. Man använder termer som classroom communities och team clusters 

organiserade runt en central kärna och vi kan se likheter mellan detta och det vi i Sverige 

kallar för hemvister eller arbetslag. Törnqvist (2005) menar att ett gemensamt och varierande 

lokalutbud, både vad gäller struktur och storlek, kan locka till och underlätta ett tätare 

samarbete mellan lärarna.  

 

2.4.2 Varde ljus! 

Tanner (2009) menar att ljuset är en av de viktigaste faktorerna i en skolmiljö. Bland annat 

refererar Tanner till en studie gjord med 21 000 elever från Kalifornien, Washington och 

Colorado i USA där resultatet blev att de elever som vistades i de klassrum med störst insläpp 

av dagsljus gjorde märkbart (upp till 26 %) snabbare framsteg i matematik och engelska, som 

var de ämnen man undersökte. Utsikt kan också ha en positiv påverkan för eleverna – många 

elever upplever att de stundtals vill rikta fokus mot något annat och att då titta på en utsikt tar 

mindre uppmärksamhet från själva lektionen än om man ritar i anteckningsblocket, pratar med 

kamraterna med mera (Tanner 2009). Björklid (2005) refererar till en svensk studie och 

skriver att ”vistelse i klassrum med otillräcklig belysning kan [...] påverka barnens 

koncentrationsförmåga och benägenhet till samarbete” (Björklid 2005, s 104). Sett till dessa 

forskningsresultat är det positivt att den trend som varit i byggande och ombyggande av 

skolhus de senaste decennierna har varit i riktning mot ljusare och bokstavligt talat mer 
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genomskinliga miljöer. Hellberg (1996) skriver att belysningen kan vara ett hjälpmedel för 

pedagogiken i klassrummet. Med ljusets hjälp och genom att ändra ljuset kan man som lärare 

aktivera eleverna eller dämpa klimatet i klassrummet.  

2.4.3 Ljudet i skolan 

Höga ljudnivåer och buller är ett vanligt problem inom skolan och påverkar både lärare och 

elever. Arbetsmiljöverket (2002) skriver att 

lärare är en yrkesgrupp som i större utsträckning än andra utsätts för störande buller. Mer än var 

tredje lärare anger att de under minst en fjärdedel av arbetstiden inte kan samtala i normal 

samtalston på grund av buller i klassrummet (Arbetsmiljöverket 2002, s 28) 

 

Det är vanligt att skollokaler har bristande akustiska ljudegenskaper, till exempel att buller 

läcker in i klassrummet. Ett annat vanligt problem är avsaknaden av ljudabsorbenter i form av 

skärmar och textilier, som kan absorbera ljud samt förhindra att ljud reflekteras runt i rummet 

(Hellberg 1996). Kjellberg och Tesarz (1998) har i en studie bland annat frågat lärare i 

grundskolan om de upplever att buller i skolmiljön stör deras arbete och nära 60 % av de 

tillfrågade lärarna upplevde att så var fallet.  Cirka 30 % menade att den bristande ljudmiljön 

gjorde deras arbete mycket svårare. Enligt Björklid (2005) kan bullriga ljudmiljöer för 

eleverna leda till sämre prestationer, framförallt inom ämnen som kräver läsning.  

 

2.4.4 Möbleringen – bänkar i raka rader, eller? 

Jedeskog (2007) menar att möbleringen i klassrummet i hög grad kan vara ett sätt för läraren 

att påverka eleverna och ge uttryck för vad som förväntas hända i klassrummet. Det finns 

också en koppling mellan undervisningsform och klassrummets möblering. Över 40 % av 

undervisningstiden sker i form av helklassundervisning. Jedeskog skriver att det är 

möjligt att se ett samband mellan klassrumsmöblering, eleverna i rader, och arbetsform. Dessutom 

ger denna placering av eleverna möjligheter till direkt ögonkontakt mellan läraren och enskilda 

elever vilket har en positiv inverkan på disciplinen. Samtidigt ges möjlighet för läraren att 

uppmärksamma elever som inte verkar hänga med. Däremot försvåras samtal elever emellan, både 

spontana och påbjudna (2007, s 118)  

 

Ur ett lärarperspektiv kan det alltså finnas klara fördelar med att organisera möbleringen på 

detta sätt. Det är dock värt att belysa att trenden för klassrummens möblering har förändrats 

relativt mycket på kort tid.  
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Vid 90-talets mitt satt 94 % av eleverna i en undersökning på rad i klassrummen. År 2002 

hade den siffran sjunkit till 70 % och 19 % var placerade i halvcirklar eller u-formationer 

medan 11 % av eleverna satt i grupper (Jedeskog 2007). Men strukturen med eleverna på rad, 

en ordning som stärker lärarens kontroll och interaktionsmöjligheter med eleverna men 

försvårar samtal och interaktion mellan eleverna, var fortfarande år 2002 ett dominerande 

inslag i våra klassrum. Jedeskog (2007) menar att detta kan tolkas som att lärares behov av 

struktur och disciplin prioriteras högre än elevernas möjlighet att kommunicera med varandra. 

Gruppmöblering upplevs av vissa lärare som något hotfullt, eftersom det vid en sådan 

möblering är svårare att få kontakt med en enskild elev. En central slutsats är hur viktigt det är 

att klassrummets möblering överensstämmer med den tänkta arbetsformen. Om eleverna 

arrangeras i grupper, en struktur som uppmanar till kommunikation, men sedan förväntas 

arbeta tyst och individuellt får man en konflikt mellan miljö och arbetssätt som kan störa 

skolarbetet (Jedeskog 2007). Relationen mellan lärare och klassrumsmiljön och hur lärarens 

tankar kan färga av sig på den fysiska klassrumsmiljön kan mer konkret illustreras så här... 

Det ena barnet, Mikael, möts av ett klassrum där bänkarna är placerade i rader och barnen sitter en 

och en. Alla bänkarna är vända mot katedern som står längst fram. Barnen får inte samtala med 

varandra och läraren uppmuntrar inte till samarbete [...] För det andra barnet, Fredrika, blir mötet 

med skolan mycket annorlunda. I hennes klassrum sitter barnen i en stor fyrkant där alla kan ha 

ögonkontakt med varandra. Det finns ingen kateder i klassrummet men läraren har en speciell stol 

som hon kan flytta runt (Pramling 1995, s 76, citerat i Björklid 2005, s 95) 

Vi tog tidigare upp att en trend som kunnat observeras är att klassrumsmöblering med 

halvcirklar, u-formar eller gruppformationer blir vanligare. En annan trend, som tas upp av 

Dranger Isfält (1999) är att flexibilitet och ergonomi blivit allt viktigare när skolor köper in 

möbler. Detta gäller speciellt för stolar och bord i klassrummen. Ergonomi är viktigt, dels för 

att eleverna skall sitta bra och inte få exempelvis ryggbesvär men även för att lärarna lätt skall 

kunna röra sig i klassrummet och inte behöva böja sig ner när de skall hjälpa en elev. Dranger 

Isfält (1999) understryker också vikten av flexibel möblering. Om ett klassrum har tunga, 

gamla möbler som är svåra för eleverna att flytta kan detta göra att grupparbete som 

arbetsform får mindre plats i undervisningen eller att eleverna blir hänvisade ut till andra 

utrymmen på skolan. 

Clark (2002) menar att flexibiliteten i klassrummen, där möbleringen är en viktig del, i flera 

fall kan vara viktigare än hur den övriga skolbyggnaden ser ut, men att lärare ofta inte är 

medvetna om hur de själva kan förändra klassrumsmiljön.  
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Clark gör gällande att de mest framgångsrika lärarna använder de rumsliga förutsättningar de 

har på ett kreativt sätt och att hur bra en skolmiljö är också beror på hur lärarna använder och 

förvaltar den. En idé som Clark (2002) föreslår är att lärare borde få bättre utbildning i vilken 

betydelse miljön i klassrummet har och hur de själva kan ändra och ta till vara på 

klassrummets fysiska miljö. 

 

2.4.5 Hur påverkas lärarna? 

Clark (2002) presenterar studier från England som visar på att när man där under 50- och 60-

talen byggde nya skolor så skedde det ofta utan att lärare var delaktiga i processen. När lärare 

sedan började arbeta på skolorna kände de osäkerhet och frustration inför de nya 

skolmiljöerna. En del upplevde att det hela hade skett över deras huvuden. Det räcker inte att 

lärarna är med i början och uttrycker vad de vill med den fysiska skolmiljön, lärarna måste 

vara en aktiv part från första början ända fram till slutet (Clark 2002). Björklid (2005) skriver 

att forskningen om skolmiljöer och lärande har hamnat på efterkälken och i den grad man kan 

se relationen mellan lärare och skolmiljöer som en förgrening av detta fält så verkar också 

detta befinna sig i en vetenskaplig skugga. Earthman och Lemasters (2003), verksamma vid 

Virginia Tech i USA, har genomfört studien Teacher attitudes about classroom conditions. 

Cirka 40 % av lärarna vid skolor som av skolledarna klassats som bristfälliga, uppgav att 

deras klassrum var ett hinder för den undervisning de ville bedriva. Hela drygt 30 % av 

samma lärarkategori svarade att den bristande klassrumsmiljön orsakade hälsoproblem. Man 

fann också att ”teachers may be less enthusiastic about their jobs and less willing to put in the 

needed effort in helping students learn when they are in less adequate buildings” (Earthman 

och Lemasters 2008, s 326). De lärare som verkade i skolmiljöer som klassats som bra var 

alltså mer positiva till sina jobb.  

Kjellberg och Tesarz (1998) undersökning visar att 28 % av de i undersökningen tillfrågade 

lärarna minst 1-3 gånger per vecka upplever en sådan trötthet efter arbetet att de inte orkar 

ägna sig åt sin familj eller utöva något fritidsintresse. En stor del i denna problematik är rotad 

i brister i den fysiska skolmiljön som dålig belysning, buller eller dåligt inomhusklimat 

(Kjellberg och Tesarz 1998).  
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2.5 Hur kan den fysiska skolmiljön förändras? 

Schürer (2006) har undersökt hur den fysiska miljön i skolan kan förändras och vad som är 

viktigt att tänka på i ett arbete med en sådan förändring. En central slutsats är betydelsen av 

det som föregår ett arbete med skolmiljön. 

Ju mer den fysiska förändringen föregås av en psykosocial process, t.ex. att eleverna är med och 

diskuterar hur matsalen skall se ut och hänger upp tavlor, desto större inverkan kommer den 

fysiska förändringen också att ha (Schürer 2006, s 221) 

För att en förändring av skolans fysiska miljö ska få så stort genomslag som möjligt är det 

alltså viktigt att eleverna blir involverade i förändringen. Schürer menar att 

miljöutvecklingsarbete på skolor har två dimensioner. En handlar om att arbeta med en 

sakfråga, som belysningen i ett klassrum (aktivitetsdimension) och den andra dimensionen 

handlar om att arbeta med deltagarnas delaktighet och förståelse (meningsdimension). Schürer 

visar på att lärarna är viktiga i processen eftersom de bär ansvaret för att förankra arbetet hos 

eleverna (2006). Clark (2002) nådde, som vi tog upp förut, en närliggande slutsats angående 

vikten av delaktighet från lärare. Rådet för arkitektur, form och design (2008) skriver att:  

 
Det är betydligt lättare att uppmuntra en vilja till omsorg om den fysiska miljön om brukaren får 

vara med och ha inflytande över den, och på så sätt »göra den till sin«. En brittisk studie visar att 

skadegörelse i skolan minskade och elevers prestationer ökade när elever och skolpersonal gjordes 

delaktiga och fick möjlighet till inflytande vid förändringar av miljön (Rådet för arkitektur, form 

och design 2008, s 16) 

 

Higgins, Hall, Wall, Woolner och McCaughey (2005) skriver att själva ägandeskapet av en 

förändring har en direkt koppling till motivationen, som i sig är en nyckelfaktor i vad det 

gäller att maximera effekten av en förändring. Ett mönster vi kan se utifrån de studier vi har 

tagit del av är alltså att delaktighet i arbetet med den fysiska skolmiljön framhålls som positivt 

och gynnsamt. En annan viktig del är småskalighet i miljöarbetet. Schürer sammanväver 

dessa två delar och menar att skolor måste ”arbeta med båda dimensioner och integrera dem, 

så att de förstärker varandra. För att miljöutvecklingsarbetet skall förbli lokalt och vara 

hanterbart, behöver arbetet vara småskaligt” (Schürer 2006, s 286). Det tas även upp att det är 

viktigt att skolan samarbetar med de externa aktörer som finns att tillgå, så som 

fastighetsförvaltare. Enligt Schürer har varje skola unika förutsättningar och det finns således 

inga mirakelkurer för hur den fysiska skolmiljön kan förändras. En sista slutsats från Schürer 

(2006) som vi vill lyfta fram, är att en förändring och utveckling av en skolmiljö inte får vara 

godtycklig utan bör bygga på en systematisk arbetsprocess.  
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3 Metod 

I uppsatsens metoddel behandlas hur vi har lagt upp vårt arbete med undersökningen, 

motiveringen till varför vi har valt att genomföra intervjuer samt hur vi har arbetat med dessa.  

 

3.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Den metod som vi har valt att arbeta efter är den så kallade kvalitativa forskningsmetoden. 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att man mer än ofta går på djupet i en undersökning än på 

bredden. En kvalitativ forskningsmetod försöker även ge svar på det som finns och inte hur 

ofta det finns. Ett tydligt uttryck för en kvalitativ forskningsmetod är närheten till det som 

undersöks enligt Pål Repstad (2007). Här kan vi se en direkt anknytning till vår uppsats då vi 

ämnar undersöka hur lärare i våra skolor uppfattar sitt inflytande över den fysiska skolmiljön 

och inte rent statistiskt hur ofta lärare kommer till tals inom detta område. Steinar Kvale och 

Svend Brinkmann (2009) skriver bland annat att intervjuer är en aktiv process där intervjuare 

och intervjuperson tillsammans skapar kunskapen genom sitt samtal. Närheten till det som 

undersöks och att kunskapen skapas tillsammans under en intervju gjorde att vi kände att detta 

var en metod som passade oss och vår undersökning bra. En vinst som vi kunde se med att 

göra intervjuer och att göra dem ute på skolorna, var att vi själva fick se de skolmiljöer som 

lärarna talade om. I flera fall blev samtalen aktiva och lärarna visade oss runt i klassrum och 

genom korridorer. Hade vi valt att genomföra enkäter känner vi att vi hade tappat den 

inblicken. 

 

3.2 Forskningsintervjuns sju stadier 

Kvale och Brinkmann (2009) delar in en forskningsintervju i sju stadier. Så här strukturerade 

vi, utifrån detta, upp vår undersökning i sju stadier: 

1. Tematisering av intervjuprojektet – Detta gjordes när vi valde inom vilket område som vi 

ville skriva vår uppsats samt när vi bestämde vad vår undersökning skulle ha för syfte och 

frågeställning.  

2. Planering – Detta gjordes noggrant och i god tid innan undersökningen skulle genomföras. 

Vi såg till att vara pålästa inför intervjuerna samt tog kontakt med skolorna i god tid.  
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I detta stadie utformade vi även vår intervjuguide (se bilaga) med våra frågor som skulle 

ställas under intervjuerna. 

3. Intervjuns genomförande – Vi genomförde våra sex intervjuer under en vecka. Dessa 

genomfördes med utgångspunkt från vår intervjuguide.  

4. Utskrift – Här transkriberade vi våra intervjuer.  

5. Analys – I detta stadie strukturerade vi upp våra intervjusvar samt sökte kategorisera dem 

för att lättare kunna få fram ett tydligt resultat. 

6. Verifiering – Genom att se över resultatets innehåll och se till hur undersökningen gav svar 

på vår frågeställning fastställde vi undersökningens reliabilitet och validitet. 

7. Rapportering – Här rapporterar vi vårt resultat av vår undersökning i form av dels ett 

kapitel i uppsatsen som berör resultatet men inte minst hela uppsatsen i sig som är ett resultat 

av den tematisering som vi gjorde i början av arbetets gång. 

 

3.3 En halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Som tidigare angetts valde vi att genomföra intervjuer eftersom vi ville se den miljö som 

skulle undersökas samt att vi ville få tala med lärarna då vi kände att vi genom en intervju 

kunde belysa deras känslor, upplevelser och uppfattningar lättare än genom att låta dem svara 

på en enkät. Urvalet av intervjupersoner skedde subjektivt i enlighet med Repstad (2007) då 

vi valde intervjupersoner som vi ansåg skulle kunna tillföra information som var relevant i 

enlighet med uppsatsens syfte och problemformulering. Vi valde att genomföra det som Kvale 

och Brinkmann (1999) kallar för en halvstrukturerad livsvärldsintervju. En halvstrukturerad 

livsvärldsintervju söker belysa den levda vardagsvärlden utifrån undersökningspersonens eget 

perspektiv. En intervju baserad på detta söker efter den intervjuades egna beskrivningar på ett 

fenomen och intervjun kan liknas vid ett vardagssamtal med ett syfte. Det som gör intervjun 

till halvstrukturerad är att den inte fullt ut är ett vardagssamtal men att den är inte heller är 

sluten till ett frågeformulär som måste följas. Den utförs vanligtvis utifrån en intervjuguide 

som innehåller förslag på frågor. Intervjuerna skrivs sedan oftast ut och det är således den 

utskrivna texten som utgör föremålet för analysen. (Kvale och Brinkmann 2009) 
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3.4 Intervjuer och urval 

Eftersom vi tidigare bestämt att uppsatsens syfte var att belysa och undersöka den fysiska 

skolmiljöns betydelse för lärares arbete på grundskolans senare år och gymnasiet så 

intervjuade vi sex stycken lärare som arbetar på olika grund- och gymnasieskolor i Örebro då 

vi kände att detta passade vårt syfte. Att det blev just sex till antalet har till stor del sin grund i 

tidsmässiga faktorer. Framförallt ville vi vara säkra på att senare hinna med att analysera 

intervjuerna på ett bra sätt. Detta kändes i efterhand som ett vettigt val då vi ansåg att det var 

bättre för uppsatsen att kunna genomföra djupanalyser av ett fåtal intervjuer än att ytligt 

analysera många, något som Repstad (2007) poängterar. Kvale och Brinkmann skriver att 

”antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte” (2009, s 129) och 

utifrån vårt syfte och ovan nämnda faktorer fann vi att det här var en adekvat mängd 

intervjupersoner. Intervjufrågorna arbetades fram genom att vi tog avstamp i uppsatsens syfte 

och därifrån sökte relevanta frågor.  

 

3.5 Genomförande 

När vi närmade oss undersökningens genomförande skickade vi ut ett mail till utvalda lärare 

med information om uppsatsen, dess syfte samt frågeställning och en förfrågan om de kunde 

tänka sig att delta i en intervju. Vi fick svar från sex lärare som kände att de hade tid till detta 

och med dem hade vi sedan en kontakt då vi bestämde tid och datum för genomförandet av 

intervjun. Själva intervjuerna tog cirka tjugo minuter per gång och spelades in på en mp3-

spelare. Inspelning av intervjuerna valde vi eftersom man, som poängteras av Repstad (2007), 

genom användande av ljudinspelning kan fokusera på vad respondenten säger. Då kan fokus 

läggas på att föra intervjun framåt, snarare än att anteckna och då riskera att mista djupet i 

intervjun. Vi såg även en potentiell vinst i möjligheten med att kunna gå tillbaka och 

analysera intervjuerna och kunna göra det ordagrant med tonfall, pauser och så vidare. 

Intervjuerna genomfördes med utgångspunkt i en intervjuguide med våra huvudsakliga frågor 

som kopplades till uppsatsens och undersökningens syfte och frågeställning. Dock lät vi oss i 

enlighet med Repstad (2007) sväva ut under intervjuerna i den mån då vi kände att en 

frångång från intervjuguiden kunde ge oss djupare svar från lärarna. Vi styrde intervjun 

utifrån frågorna men lät lärarna berätta så mycket som de ville utan att lägga orden i deras 

mun, det vill säga att lärarna svarade så mycket de ville och kunde.  
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När intervjuerna var genomförda valde vi att transkribera samtliga intervjuer, men med tiden i 

beaktning transkriberade vi främst de delar som gav svar på vår frågeställning och de frågor 

som vi hade med i intervjuguiden. Detta val gjorde vi med stöd av Repstad (2007) som menar 

att det vid knapp tid eller liknande kan vara nödvändigt att fokusera på de delar av intervjun 

som berör det som efterfrågas istället för att lägga tid till sådant som inte gör det. Under 

analysen av intervjuerna fokuserade vi på om vi kunde se mönster i vad lärarna återgav i sina 

svar.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2003) tar upp fyra huvudkrav som man bör hålla sig till. Det första kravet är 

det så kallade informationskravet som säger att de som berörs av undersökningen, i vårt fall 

de intervjuade lärarna, måste informeras om villkoren för deras medverkan. Detta skedde för 

vår del i två steg. Dels genom den initiala mejlkorrespondensen där vi berättade om vårt 

uppsatsarbete och vår undersökning och dels genom att vi innan intervjuerna började följde 

våra intervjuguider och redogjorde för lärarna att deltagandet är konfidentiellt, att 

ljudupptagningarna kommer att förstöras så snart uppsatsen är färdigställd. Att spela in ljud 

kan vara problematiskt inte bara ur ren etisk synvinkel, det kan också ha konsekvenser för 

undersökningen – till exempel kan den intervjuade känna sig obekväm eller så kan man få 

känslan av ett klientförhållande (Repstad 2007). Vi gjorde ändå valet att spela in intervjuerna. 

Detta valdes, som vi som tidigare angett, med förhoppningen att intervjuerna skulle tillföra 

uppsatsen och undersökningen ett större värde om de spelades in, eftersom vi då skulle ha 

möjligheten att kunna gå tillbaka och lyssna samt genomföra djupanalyser av materialet. 

Vetenskapsrådets (2003) andra krav rör samtycke. Vår undersökning som skedde i 

intervjuform krävde alltså ett aktivt samtycke om medverkan och därmed uppfylldes även det 

andra forskningsetiska huvudkravet. Konfidentialitetskravet utgör den tredje principen som 

Vetenskapsrådet lyfter fram. Vi har inte lagrat några personuppgifter. I 

intervjutranskriberingarna och i uppsatsens metod- och diskussionsdel har de intervjuade 

lärarna anonymiserats genom att tilldelas andra namn och det finns inte heller med några 

utpekande uppgifter som elevnamn, skolnamn eller liknande som kan göra att intervjusvar kan 

härledas till någon person. Ljudupptagningarna har sedan raderats när det bedömts möjligt 

med hänsyn till uppsatsens färdigställande. Enligt vår bedömning har vi uppfyllt 

konfidentialitetskravet.  
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Det fjärde huvudkravet är det så kallade nyttjandekravet som stipulerar att insamlade 

uppgifter rörande enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. I och med att 

fokus för vår undersökning inte har varit uppgifter rörande enskilda personer samtidigt som vi 

inte heller har några kommersiella intentioner är även det kravet uppfyllt.  

 

3.7 Forskningsrelaterade problem 

Metoden att genomföra intervjuer har erhållit en del kritik för att den ansetts vara för 

idealistisk och individualiserad. Detta bör finnas i bakhuvudet då analyserna av intervjuerna 

genomförs. Ett annat problem då intervjuer ska genomföras är att intervjufrågorna rör 

aktörernas konkreta vardag och inte är allmänna, öppna frågor (Repstad 2007). Detta var vi 

noga med att ha i åtanke både under förarbetet med att konstruera en intervjuguide samt under 

analyserna av undersökningen. Vi konstruerade intervjufrågor som manade lärarna till att 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Under intervjuerna stötte vi inte på några 

problem på det området, utan alla intervjuer höll sig till eller nära våra frågor. Genomgående 

har vi valt att inte göra några generaliseringar utifrån undersökning och de svar vi har fått. 

Istället betraktar vi de slutsatser vi har dragit som knutna till just våra sex intervjuade lärare. 

En fördjupad diskussion om detta finns i uppsatsens diskussionsdel.  
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4 Resultat 

Vår forskningsfråga löd så här: 

Vilket inflytande upplever lärare att de har över utformningen av den fysiska skolmiljön? 

När intervjuerna var genomförda analyserade vi vårt transkriberade material och kunde då 

urskilja mönster, likheter och skillnader i vad lärarna uttryckte angående deras inflytande över 

den fysiska skolmiljön och den fysiska skolmiljöns betydelse för deras arbete. Vi vill 

poängtera att lärarna gjorde olika tolkningar av begreppet inflytande över den fysiska 

skolmiljön. Till exempel lade två lärare fokus på sina klassrum och hur de hade fått välja 

möbler, gardiner och liknande, medan en lärare resonerande på en större skala om den 

övergripande rumsliga strukturen som arbetslaget förfogade över. Alla intervjuer gav uttryck 

för ett upplevt inflytande, men vi kunde alltså se att olika lärare förlade inflytande på olika 

nivåer. Vi har utifrån intervjuerna och våra tolkningar av dem valt att dela in resultatet i fyra 

stycken fokuseringar: ekonomi – grupprum och flexibla lokaler – luft, ljus och ljud samt 

möblerna i klassrummet. 

 

4.1 Ekonomi 

Majoriteten av lärarna som blev intervjuade uttryckte i olika mån irritation och uppgivenhet 

inför ett upplevt faktum att ekonomin var ett hinder när det gäller den fysiska skolmiljön. En 

majoritet upplevde också att deras inflytande här var begränsat. Lärarna gav uttryck för en 

stor vilja att vara med i utformningen av den fysiska skolmiljön och visade ingen tveksamhet 

för att då de var missnöjda med något påtala detta för rektor. Men då de kom till rektor ansåg 

de att de ofta fick svaret att det inte var genomförbart då det inte fanns ekonomi till det. Detta 

hindrade inte lärarna från att fortsätta att uttrycka missnöje och försöka få till förändringar, 

som detta citat från Rutger kan illustrera:  

Sen är det även så att vi hade önskemål om att slå ut väggen mellan två klassrum och ha en 

vikvägg emellan. Men då har vi ju naturligtvis det här med de ekonomiska ramarna och dit 

kommer vi hela tiden. Att där sätter det stopp 

Gunnel arbetar på en skola där relativt mycket av skolans ekonomi har lagts ute på de 

enskilda arbetslagen vilket ger arbetslagen större möjligheter att själva förändra sin miljö. På 

frågan om hur pass stort inflytande de får över utformningen av den fysiska skolmiljön 

svarade hon att ”det får vi själva titta på, sedan är det en kostnadsfråga då.  
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Vad som går att utföra, med bärande väggar och allt sånt där”. För satsningar som kräver 

större ekonomiska medel har arbetslagen enligt Gunnel en bra dialog med skolans 

ledningsgrupp, som tar in idéer från arbetslagen och beslutar om ombyggnader. Gunnel 

förmedlade alltså en upplevelse av stort inflytande över ekonomin. Den bilden står i stark 

kontrast till en annan av de intervjuade lärarna, nämligen Görans upplevelser. Hans 

resonemang var att skolmiljön är föråldrad och att detta i grunden är ett politiskt problem. 

Skolan får, menade Göran, bara en driftsbudget och om man på skolan vill göra större 

investeringar måste man spara ihop pengarna på egen hand. Göran menade vidare att 

resultatet av detta ska ha blivit att renoveringar, ombyggnationer och annat har uteblivit. För 

att lösa denna problematik krävs det en politisk förändring av grundskoleväsendets 

organisation. Göran upplevde alltså ekonomin som något som i stora drag stod utanför hans 

inflytande. Klas däremot, nämner inte ekonomin i direkta ordalag men tar upp att han, när han 

fick det klassrum han har nu, tog upp de brister som fanns i miljön med skolans rektor och där 

fick gehör för sina förändringsförslag.  

 

4.2 Grupprum och flexibla lokaler 

Majoriteten av de lärare vi intervjuade påtalade avsaknaden av grupprum för undervisningen. 

De upplevde att det saknades små rum där de kan låta eleverna arbeta ostört med 

grupparbeten och med arbete i den dagliga undervisningen men i små grupper. Lärarna 

önskade också mer flexibla lokaler, till exempel i form av stora öppna ytor som man sedan 

kan stänga till och dela av. Det är uppenbart att det krävs stora ekonomiska insatser för att 

bryta upp en skolmiljö av korridorer och klassrum och göra om den till mer flexibla 

lokallösningar. Lärarna upplevde att avsaknaden på grupprum och oflexibla lokaler inte levde 

upp till den nya, mer självständiga pedagogiken som idag efterstävas. Göran var en av de 

lärare som lyfte fram flexibilitet i fysiska skolmiljön som en förutsättning för pedagogiken: 

[...] ska man arbeta modernt och ha någon sorts annan pedagogik än industriskolan som den här 

skolan är byggd för, då krävs det en helt annan mängd grupprum där du kan isolera elever och där 

dom kan arbeta utifrån olika uppgifter och så vidare. Och finns inte dom förutsättningarna...Då 

kommer undervisningen att bli, inte så bra som den skulle kunna bli, modern då utan då är lärarna 

tvungna att återgå till den här helklassundervisningen. 

Göran upplevde grupprum som en direkt förutsättning för den pedagogik man idag vill arbeta 

utifrån. Även Gunnel poängterade vikten av grupprum men förde också in bristen på större 

lokaler – ”när det är genomgång kan det gärna vara femtio om man har lokal för det”.  
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Gunnel menade att det egentligen är märkligt att en lärare kan behöva hålla samma 

genomgång två-tre gånger. Istället menade hon att man kunde ha genomgången en gång och 

istället få mer tid över till enskild handledning av eleverna.  Sammanfattningsvis ser vi det 

som att lärarna ansåg att de hade svårt att genomföra en bra undervisning med enbart 

traditionella klassrum att tillgå. Det är svårt att peka ut någon optimal klassrumsstorlek eller 

liknande, utan det centrala förefaller vara en variation – behöver man grupprum ska det finnas 

tillgängligt, vill man hålla en genomgång för flera klasser bör även det vara möjligt. Vissa av 

lärarna påtalade att skolan inte var byggd för den pedagogik som idag eftersträvas och detta 

påverkade både lokalerna och undervisningen i viss utsträckning.  Göran förklarade att 

Idag ska vi undervisa för någon form av informations- eller tjänstemannasamhälle. Och då kanske 

det inte är en sal där det är trettio elever som sitter och lyssnar på läraren och ska lära sig vissa 

moment som behövs, utan eleverna måste ges redskap för att själva hitta kunskap och själva jobba 

fram. 

Även andra lärare gav uttryck för vad man upplevde som en eftersläpning, att skolans fysiska 

miljö har kommit till under en tid då andra normer styrde skolan och att skolans fysiska miljö 

i dagsläget är, i olika mån, har släpat efter i förhållande till den pedagogiska utvecklingen.  

Vi tolkar den upplevda bristen av grupprum och flexibilitet som ett symptom på den 

problematiken. Vi vill betona att Gunnel, den lärare som kände störst inflytande över 

ekonomin, inte upplevde en brist på den här punkten. Gunnels arbetslag förfogade över små 

grupprum, större grupprum, traditionella klassrum och ett öppet så kallat studielandskap där 

man kan samla en större mängd elever. Rutger i sin tur menade att ”rummen är som rummen 

är och det är att vi har de fyrkantiga rummen och vi har de möblerna som vi har och det kan vi 

inte göra så mycket åt”. Vi tolkar det som att inflytandet här var litet. Göran, som tidigare 

uttryckte att lärarnas inflytande över ekonomin var bristfälligt, betonade även att frånvaron av 

flexibla lokaler gör så att undervisningen inte blir vad den skulle kunna vara.  

 

4.3 Luft, ljus och ljud 

Klas och Gunnel uttryckte att det var eller hade varit dålig luftkvalitet i skolan och i 

klassrummen. Detta var dock något som de upplevde låg utanför deras område som lärare och 

att det var upp till fastighetsskötaren eller fastighetsförvaltaren att ordna.  

 



21 

 

Situationen verkade föra med sig en frustration och Gunnel uttryckte sig så här:  

Mycket sånt som vi inte kan styra över själva. Det kan vi känna ibland, till exempel luften. Att det 

är väldigt varmt [...] Men de har varit här och mätt och de säger att det ska vara bra men…I 

verkligheten är det inte bra.  

Problematiskt nog så kan lösningen på det här problemet – förbättrad ventilation, leda till 

buller som är ett annat vanligt förekommande problem i den fysiska skolmiljön. Klas, Gunnel 

och Göran, de av våra intervjuade lärare som arbetar på grundskolans senare år, tog upp 

ljudnivåer och buller. Både sorl, höga men korta ljud som skrik så väl som buller från 

ventilationsanläggningar togs upp och fördes fram som en negativ del av skolmiljön. Även 

ljuset i skolmiljöerna fördes på tal. Klas, berättade att han efter en tid i sitt klassrum fick 

möjligheten att arrangera om belysningen vilket skapade en varmare atmosfär som enligt hans 

bedömning gav bättre möjligheter till inlärning. Gunnel menade att ljusa miljöer kan verka 

uppiggande på eleverna och att det därför är viktigt med rätt ljus. Klas påtalade vikten av ljud 

och färgsättningen i klassrummet.  

Det var en av dom första grejerna jag gjorde här inne. Då var [namn] rektor här, jag sa till honom 

att vi behöver ha bättre ljud här inne [...] men färgen på väggen var vit, någon konstig färg, jag 

kände jag mår inte bra av det här. Färgen ger ju en...En, skulle det vara rött här, det är ju 

upphetsande och så, skulle det vara blått skulle det vara lite kyligare. Den här varma ljusgula 

tonen...tycker jag är viktig. Vi har väldigt fin färg i det här rummet. Det är viktigt, eleverna 

påverkas av färgen.   

Klas betonade att han aktivt tagit upp detta hos rektorn, fått stöd därifrån och efter det gjort 

förändringarna. Rutger berättade att han tidigare, i samband med en renovering ”planerade 

färger och tyger och dittan och dattan, så tittar vi på den nivån så tycker jag ändå att vi har fått 

vara med och bestämma en hel del”. Klas hade fått rektors gehör för samtliga sina 

ändringsförslag (bland annat nya lampor och ljuddämpade plattor). Gunnel tampades med 

dem som var ansvariga för ventilationen och Göran tog upp att man i en del klassrum hade 

ljudabsorberande mattor på golvet. Den bild vi får är att lärarna hade ett relativt gott 

inflytande över dessa faktorer. Ljudnivåer, ljus och luftkvalité är reglerade i arbetsmiljölagen 

och dessutom är väldigt konkreta faktorer som inte behöver kosta alldeles för mycket (i 

jämförelse med andra miljömässiga förändringar som byggande av grupprum) att reglera. 
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4.4 Möblerna i klassrummet 

Flera av lärarna talade en hel del om möblerna i klassrummen, dels om möblerna i sig men 

även om möblernas placeringar i klassrummen.  

Lärarna valde då de var missnöjda med möbleringen att möblera om i klassrummet så det 

bättre kunde passa deras egen undervisning. Adrian förklarade att 

[...] vad det gäller salarna så får vi ändra om vi vill men jag brukar köra på raka rader. Och det tror 

jag att eleverna gillar bäst. 

Inflytandet över möblerna varierade från skola till skola men också utifrån hur länge man har 

varit eller kommer att vara anställd. Upphandling och inköp av möbler sker inte så ofta vilket 

gör att lärarna inte alltid hinner med en upphandling av möbler under sin tid på en skola, 

antingen för att de inte hade börjat arbeta på skolan då den skedde eller för att de är på väg att 

lämna skolan. En av lärarna, Göran, sade så här: 

Den salen vi sitter i här nu så är det ju jag som har valt bänkarna kan man säga, det är jag som har 

bestämt att vi inte ska ha någon kateder, vi ska ha en pulpet. Kateder idag är helt ute idag som jag 

ser det i skolsammanhang [...] Däremot byter man ju inte skolmöbler särskilt ofta, man får räkna 

med att det sker vart femtonde år kanske.  

Nyinköp av klassrumsmöblemang kan alltså göra att lärarna tidvis känner ett större inflytande 

över den fysiska skolmiljön. Fem av de intervjuade lärarna tog upp relationen mellan 

klassrummets möblering och lärarens syn på lärande och lärares roll. En av dem, Klas, som 

arbetar med mindre elevgrupper, uttryckte sig så här: 

Och det här ovala bordet, det är ju inte riktigt runt men det är i alla fall en rund formation, då är det 

ju ingen som sitter i centrum här. Och jag sitter inte heller som någon ordförande på kortsidan utan 

jag sitter här på långsidan. Så vi sitter alla i centrum, vi tittar på varandra och talar till varandra. 

Och läser av kommunikationen genom att titta på varandra. Vi tränar oss att tala, diskutera, 

argumentera. 

Klas har själv fått välja möblemang till sitt klassrum, och har alltså låtit tankarna om 

arbetsmetoder och kommunikation färga av sig på klassrummets fysiska miljö. Ester 

menade att hon: 

[...] gillar inte när det är rader för då får man inte samma kontakt med dem som om man kan gå 

runt till dem gruppvis. 

 

Ester tar, som Klas, upp klassrummets möbler kan påverka kommunikationen. Den samlade 

bilden vi får är att lärarna ser möblerna i klassrummet som en betydelsefull del av den fysiska 
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skolmiljön. Vi får också bilden att de upplever ett förhållandevis stort inflytande vad gäller 

klassrummens möblemang. En majoritet av lärarna vill arrangera eleverna i grupper, och kan 

göra detta, och även Adrian som vill ha eleverna i rader har möjlighet att ha en sådan 

klassrumsmöblering. Nyinköp av klassrumsmöbler är ju visserligen inget som sker vart och 

vartannat år, men det sker ändå med en större regelbundenhet än byggandet av nya skolhus, 

och dessa nyinköp är en möjlighet för inflytande. 
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5 Diskussion 

Under vårt arbete med denna uppsats har vi fått ta del av en hel del intressant information. 

Dels genom att vi har läst relevant vetenskaplig litteratur inom området men även genom att 

vi har fått besöka skolor och lärare och fått ta del av deras upplevelser. Vi kommer i detta 

kapitel att behandla vad vi har kommit fram till under våra litteraturstudier och under vår 

undersökning, och sätta dessa i relation till varandra. 

 

5.1 Den fysiska skolmiljön som ram 

Alerby m fl (2006) menar att skolans fysiska miljö sätter ramar för den verksamhet som kan 

bedrivas i skolan. I våra intervjuer kunde vi se flera uttryck för detta. Bland annat resonerande 

Göran lärare kring hur den moderna pedagogik man vill bedriva kräver grupprum och Gunnel 

påtalade vikten av flexibilitet. Göran talade om att hans skola var en ”industriskola”, byggd 

för det industriella samhället och att stora förändringar i lokalerna skulle behöva ske för att 

verksamheten fullt ut skulle bli anpassad till de pedagogiska idéer som är rådande idag. 

Törnquist (2005) lyfter fram variationen i skolans fysiska miljö som en viktig faktor. Vi själva 

kan tycka att diskussioner om skolmiljöer ibland fokuseras onödigt mycket kring brist på 

grupprum. Istället tror vi att det är bättre att prata om flexibilitet. Vill en lärare hålla en 

genomgång – kanske för två eller tre klasser, bör detta vara möjligt. Det bör utöver flexibla 

klassrum finnas grupprum, öppnare ytor och vanliga klassrum. Gunnel betonade särskilt den 

här sortens flexibilitet som ett viktigt begrepp, rent av en förutsättning för hennes lärararbete. 

Istället för att ha antingen klassrum eller studielandskap, eller försöka fastslå en optimal 

klassrumsstorlek skulle man kanske istället prata i termer om valmöjligheter och ett spektrum 

av olika sorters lokaler? Ett fundament i den moderna pedagogik som tar sig uttryck i till 

exempel skolans styrdokument är enligt oss insikterna att elever lär sig olika, att lärande kan 

ske på olika sätt och ta sig olika former. Att då utforma identiska skolmiljöer, till exempel 

korridorer med klassrum och ett par grupprum, förefaller för oss paradoxalt. Vissa av lärarna 

ansåg att den fysiska miljön spelade stor roll för elevernas lärande medan andra menade att 

det inte spelade lika stor roll. En lärare svarade att veckodag och tid kunde ha lika stor 

betydelse för lärandet som den fysiska skolmiljön. Göran uttryckte att:  

Det är en viktig del men det är inte den viktigaste delen på skolan. Jag skulle nog kunna undervisa 

i vilken sal som helst, där det bara är hyfsat det här med akustik och buller, det måste vara en bra 

ljudmiljö [...] Miljön, alltså borden kan vara slitna. Det är inte bra men återigen ska jag välja 

mellan slitna bord och slitna lärare så är det bättre att lärarna är pigga, handplockade och 

välutbildade. 
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5.2 Metaforer kring fysiska skolmiljöer 

En företeelse som vi har märkt under uppsatsens gång och som givit inspiration till uppsatsens 

titel är de metaforer som används för att beskriva skolmiljöer. Ibland används de för att måla 

upp pedagogiska visioner, ibland för att påtala en bristande verklighet. 20-talets 

utbildningsborgar, 50-talets arbetsmaskiner eller 70-talets hemvister och studielandskap är 

exempel på sådana metaforer. Flera av våra intervjuade lärare använde sig också av metaforer. 

Till exempel Rutger använde metaforer om torg och gallerior för att förklara sin vision: 

[..] om jag bara får drömma nu så är det att jag saknar något form av torg. Nu har vi ju ett men jag 

skulle gärna se ett i ännu större utsträckning. Men då som samtidigt har ett pedagogiskt rum för 

arbete. Kanske mer utav datorer och sånt och runt om, fler grupprum. Som små satelliter kopplade 

till det här då va, så att man kan jobba grupparbetsmässigt men på ett sammanhållet sätt. Där man 

kan röra sig från de små rummen ut till de stora på ett annat sätt. Och då ändå hålla det till ett 

pedagogiskt sätt och inte ett allmänt uppehållsrum [...] om jag får drömma så vill jag gärna ha 

något lite galleriaaktigt. Med ett stort glastak och stora ljusinsläpp, samt stora öppna ytor. 

Gunnel tog upp att hennes arbetslag, när de började göra om sin fysiska skolmiljö, hämtade 

inspiration från skolans bibliotek. Bibliotek i kombination med landskap blev de metaforer de 

använde för förmedla en bild av den skolmiljö de ville ha och hade försökt skapa. Göran tog 

upp hur den fysiska skolmiljön sänder ut signaler till eleverna, att skolans utseende och miljön 

i skolan påverkar hur eleverna uppfattar den, och gjorde följande liknelse: 

Skolan måste vara en plats där det är ordning och reda, och det måste vara snyggt och städat. Det 

får inte se ut som ett ghetto, då sänder man ju signaler att det är okej att skolan är ett ghetto.  

 

Klas använde hem-relaterade begrepp för att förklara miljön i sitt klassrum ”En sak som jag 

tror är viktigt det är att det finns en trivsel. Att det också finns en hemkänsla” och menade att 

han utifrån detta hade försökt göra det hemtrevligt och ombonat genom att ha blommor, 

affischer och en trevlig väggfärg i klassrummet. Törnqvist (2005) tar upp olika typer av 

fysiska skolmiljöer och hur de liknas vid miljöer som kontor, stadsgator eller landskap. 

Törnqvist (2005) menar att skolmiljön och elever ställer andra krav än vuxna och vuxna 

miljöer och att det är olyckligt om metaforer som till exempel kontor blir vägledande för 

skolmiljöer. Istället menar Törnqvist (2005) att det kan vara dags att låta nya metaforer som 

verkstaden eller ateljén träda fram som förebild för den fysiska skolmiljön.  
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5.2 Luft, ljud och ljus 

Även om ingen av lärarna i intervjuerna valde att ge någon ansenlig tidsmängd åt 

ljudrelaterade problem uppfattade vi det ändå som att ljud hade varit eller är ett problem, eller 

i alla fall en viktig faktor. Till exempel hade den lärare som arbetade med mindre elevgrupper 

fått ljudabsorberande plattor uppsatta i sitt rum. Innan de fanns där menade läraren att lokalen 

var bullrig och skramlig, vilket orsakade trötthet hos honom och hos eleverna. En av lärarna 

menade att när han, på grund av bristen på grupprum, måste vara i klassrummet så blir 

undervisningen lärarcentrerad – något annat är inte möjligt med hänsyn till hur hög ljudnivån 

enligt honom blir vid mer elevaktiva arbetssätt. Ljudets stora betydelse bekräftas av 

forskning. I Kjellberg och Tesarz (1998) undersökning menar 60 % av lärarna att buller i 

skolan stör deras arbete. Björklid (2005) menar att höga ljudnivåer kan leda till sämre 

elevprestationer i ämnen som kräver läsning, som svenska eller matematik. Vi har tyvärr inte 

kunnat skönja någon riktig lösning på problemet. Åtgärder i form av ljuddämpade plattor eller 

mattor kan vara en del av en lösning, men innebär också en kostnad för skolorna.  

 

5.3 Klassrummets möblering  

Flera av lärarna tog upp och resonerande kring möbleringarna i klassrummen. Jedeskog 

(2007) skriver att det finns en relation mellan hur lärarna möblerar och vilken syn lärarna har 

på inlärning och rollerna som elev och lärare. Jedeskog (2007) beskriver också en trend där 

det blir allt mer ovanligt med bänkar i raka rader och vår undersökning visar inget avbrott från 

den trenden. Av våra intervjuade lärare var det bara en lärare, Adrian, som förespråkade 

klassrumssittningar med raka bänkrader. De andra var mer eller mindre negativa till sådana 

arrangemang och hade valt att möblera sina salar i till exempel grupper eller runda 

formationer. Tre av lärarna tog även upp hur de som lärarna har mindre kontroll över eleverna 

när klassrummen var möblerade på sådant sätt, men eftersom de ändå valt dessa möbleringar 

är det inte orimligt att anta att de anser att de ökade möjligheterna till dialog och 

kommunikation i klassrummet är värd en minskning av möjligheten till kontroll. Göran och 

Klas poängterade starkt vikten av att eleverna kan se på varandra, diskutera och att detta ger 

ett annat klassrumsklimat. De vände sig också mot arrangemang där läraren automatiskt 

hamnar i fokus. Göran hade valt bort kateder till förmån för en liten pulpet och Klas, som 

hade ett stort ovalt bord, satte sig alltid vid långsidan för att undvika en så kallad 

ordförandeposition. Med bakgrund i vår undersökning och den forskning vi tagit del av vill vi 

hävda att det är en del av den fysiska skolmiljön som har stor betydelse för lärares arbete. 
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Lyckligtvis är det också en faktor som är relativt öppen för förändring. Att ändra möblernas 

positionering i ett klassrum kostar inget och nyinköp av möbler sker, om inte ofta så ändå 

regelbundet. Rutger resonerade kring hur den fysiska skolmiljön kan ge eleverna 

förväntningar på deras egna och lärarens roll, som inte behöver stämma överens med lärarens 

intentioner: 

Jag kan känna att rummen som är fyrkantiga och så va, kan ha en förväntan på hur min lektion ska 

vara. Till exempel med katedern längst fram och bänkarna på rader, då har klassrummet och 

eleverna en rollförväntan på mig. Och det kan jag känna att det inte riktigt stämmer överens 

eftersom jag gillar att jobba med små grupparbeten och i arbetsgrupper. 

Ester tog upp att ”vissa klassrum gör så att eleverna blir mer fokuserade men det kan vara just 

det där att de sitter nära läraren och inte kan sjunka undan längst bak”. Vi kan se en 

överensstämmelse mellan det Rutger och Ester menar och vad Jedeskog (2007) och Pramling 

(1995) säger om hur klassrummet och möbleringen i det sänder signaler till elever och lärare. 

Den bilden som de intervjuade lärarna målar upp stämmer alltså väl överens med den 

forskning vi tidigare har tagit del av. 

 

5.4 Klassrummens storlek 

Moore och Lackney (1993) och Byggforskningsrådet (1992) menar att för trånga eller för 

stora skolmiljöer kan ha en märkbart negativ effekt för skolarbetet. En av våra intervjuade. 

Rutger, uppgav att de klassrum han förfogade över kändes för små för elevgrupperna och att 

detta utgjorde ett bekymmer. Den generella bilden hos de andra intervjuade lärarna var enligt 

vår uppfattning man önskade mer flexibilitet i form av exempelvis grupprum. Vi uppfattade 

det dock inte som att det beror på att klassrummen skulle vara för små, utan orsaken var 

snarare att man vill arbeta på andra sätt och under lugnare former än vad som är möjligt med 

25-30 elever i ett genomsnittligt klassrum.  

 

5.5 Ägandet av en förändring 

Vi kan se en koppling mellan en av våra intervjuade lärare och det Higgins, Hall, Wall, 

Woolner och McCaughey (2005) säger om ägandet av en förändring. Gunnel är verksam på 

en skola där arbetslagen har stort inflytande över ekonomin vilket har gett dem möjlighet att 

driva på förändringar i den fysiska skolmiljön. Gunnel påtalade genom hela intervjun att det 

var de själva som hade kommit med förslag, mött arkitekter och liknande. De förändringar 

som skedde var alltså väl förankrade hos lärarna och det är dem som har ägt förändringarna.  
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5.6 Slutsatser 

En slutsats som vi kunde dra tidigt var att de intervjuade lärarna gjorde olika tolkningar av 

vad det innebär att ha inflytande över den fysiska skolmiljön. Två lärare lade fokus på sina 

klassrum och hur de hade fått välja möbler, gardiner och liknande, medan en lärare 

resonerande på en större skala om lokaler som arbetslaget förfogade över. Alla intervjuer gav 

dock uttryck för ett upplevt inflytande, men på olika sätt. Vilket inflytande kunde vi då se 

kring de områden vi identifierade i reusltatdelen? Möblerna var den faktor där lärarna hade 

störst inflytande. Att möblera om i ett klassrum kostar ingenting, utan är något som alla kan 

göra. Nyinköp av klassrumsmöbler är inget som sker vart och vartannat år, men det sker ändå 

med en större regelbundenhet än byggandet av nya skolhus. Det är alltså vår bedömning att 

lärarna i undersökningen hade ett relativt stort inflytande över möblerna i klassrummen. 

Buller och ljudproblem har en mer komplex bakgrundsbild. Det kan handla om 

fläktanläggningar, höga skrik, ett sorl och liknande. Olika problem kräver olika lösningar och 

åtgärderna, som ljuddämpande plattor eller avgränsningar av öppna miljöer, kostar pengar. 

Enligt vår bedömning hade våra intervjuade lärare ett relativt litet inflytande här. Som Göran 

tog upp kan man som lärare visserligen göra didaktiska val som minskar problemet, till 

exempel genom att undvika elevaktiva arbetssätt. Men i det fallet handlar det snarare om en 

anpassning snarare än ett inflytande. Lokalernas utformning, flexibilitet och tillgången på 

grupprum var samtalsämnen som alla intervjuade lärare berörde, vissa väldigt mycket och 

andra mindre. En lärare, Gunnel, kände ur det perspektivet ett väldigt stort inflytande över den 

fysiska skolmiljön. 
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5.7 Reflektion kring undersökningen  

Om vi ska vara självkritiska mot vår undersökning kan vi på en gång fastslå att intervjuer som 

metod kan föra med sig en problematik. Till exempel är det inte orimligt att anta att någon 

intervjuperson väljer att utelämna information eller överdriva problembilder. En vinst med att 

göra intervjuer var att vi själva fick se skolmiljöerna som lärarna talade om och i flera fall 

blev samtalen aktiva med lärare som visade oss runt i klassrum och korridorer. Hade vi valt 

att genomföra enkäter hade vi tappat det perspektivet. Detta i kombination med beaktning av 

tidsmässiga faktorer, arbetets omfattning och det faktum att vårt syfte rörde lärares 

upplevelser av inflytande gjorde att metodvalet föll på intervjuer. Vår undersökning är ändå 

relativt liten. Sex stycken intervjuade lärare är för få att för att man ska kunna dra några 

generella, övergripande slutsatser men med tanke på vilka ramar undersökningen haft anser vi 

ändå inte att det är en bristfällig undersökning. Vi har kunnat se en viss överensstämmelse 

mellan tidigare forskning och våra resultat, exempelvis vad det gäller den stora betydelsen 

som klassrummens möblering har. Men vi har ändå i hög grad valt att tolka våra resultat som 

knutna till de här enskilda lärarna och skolorna. 

 

5.8 Reflektion kring val av litteratur 

Vi har för vår litteraturförankring strävat efter att använda litteratur med goda vetenskapliga 

kvalitéer. Bland har vi valt doktorsavhandlingar och artiklar från författare som Alerby, 

Bjurström och Skantze, som i olika mån har valt att inrikta sin forskning på fysiska 

skolmiljöer och enligt vad vi har förstått är framträdande inom detta forskningsfält. Vi har 

även sökt oss utanför Sveriges gränser och i olika databaser funnit relevanta, vetenskapliga 

artiklar och studier från universitet i England och USA. En annan typ av litteratur som har 

varit viktig för den här uppsatsen är rapporter från myndigheter som Skolverket och 

Arbetsmiljöverket. Våra referenser har alltså en god spridning både vad gäller antal och typ av 

text. Vi upplever att våra referenser håller en hög vetenskaplig nivå, vilket styrks av att flera 

av dem har publicerats i vetenskapliga tidskrifter eller citeras i andra arbeten. 
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Bilaga 1, intervjuguide med frågor 

 

Örebro Universitet 

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap  

PDI C HT -09 

Eva Ardevi, Carl Mikael Bergström 

 

Intervjuguide 

Syfte:  

Med denna uppsats avser vi att belysa den fysiska skolmiljön och undersöka lärares inflytande 

över den. 

 

Frågeställning:  

Vilket inflytande upplever lärare inom grundskolans senare år och gymnasiet att de har över 

utformningen av den fysiska skolmiljön? 

 

Metod:  

Förankring i vetenskaplig, relevant litteratur samt egen undersökning baserad på intervjuer 

med lärare inom grundskolans senare år samt gymnasieskolan. 
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Intervjufrågor  

Intervju med lärare  

Skolår:  

Anställd som lärare sedan: 

1. I vilken utsträckning upplever du att du har fått vara delaktig i utformningen av den 

fysiska skolmiljön?  

2. Om du inte känner någon delaktighet, vad tror du att detta grundar sig i?  

3. Om du upplever missnöje med utformningen av den fysiska skolmiljön, vad är du i så 

fall missnöjd med?   

4. Har du försökt påverka utformningen av den fysiska skolmiljön och vilken betydelse 

har din påverkan i sådana fall haft?  

5. Vad anser du att den fysiska skolmiljön har för påverkan på dina elever och deras 

lärande?  

6. I vilken utsträckning upplever du att den fysiska skolmiljön är ett hinder eller ett 

hjälpmedel för ditt arbete? 

7. I vilken utsträckning upplever du att den fysiska skolmiljön stämmer överrens med de 

pedagogiska tankar som ni vill arbeta utifrån? 
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Guide för tillvägagångssätt under intervjuer 

1. Kort presentation av oss själva. 

2. En sammanfattning av uppsatsens syfte och frågeställning. 

3. Redogör för att vi kommer att genomföra intervjun konfidentiellt, inga 

personuppgifter kommer att lagras.  

4. Redogör för att intervjun endast kommer att användas som underlag för denna 

specifika uppsats, den kommer inte att användas för något annat ändamål.  

5. Intervjun börjar med utgångspunkt i tidigare satta intervjufrågor. Dessa kommer dock 

primärt att fungera främst som ett underlag, de är alltså inte syftade till att följas som 

en enkät.   

6. Intervjun är färdig när läraren inte känner att denne har något mer att tillföra 

undersökningen och vi känner att vi har fått svar på de frågor som vi hade.  

7. Hela mötet beräknas ta cirka trettio minuter, beroende på hur lång tid läraren har samt 

hur samtalet utvecklar sig.  

8. Datainsamling kommer att genomföras med ljudinspelning som sedan transkriberas.  

 

 


