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Abstrakt  

Syftet med denna studie har varit att öka förståelsen av hur lärare och elever på tre 
gymnasieprogram upplever sin nuvarande klassrumsmiljö, och vidare hur dessa elever och 
lärare önskar sig sin ideala klassrumsmiljö. Studien söker även bidra till ökad förståelse kring 
eventuella skillnader mellan elevers och lärares syn på fysisk klassrumsmiljö. För att på bästa 
sätt fånga respondenternas tankar kring fysisk klassrumsmiljö fick 29 elever och två lärare 
först rita en bild av sin upplevda fysiska klassrumsmiljö och därefter en ny bild av sin 
önskade fysiska klassrumsmiljö. Bildempirin kompletterades sedan med en intervjustudie där 
sex elever deltog. Vetenskapligt förhållningssätt har tagit sin utgångspunkt i den 
hermeneutiska vetenskapsteorin. Den hermeneutiska spiralen har används som både 
arbetssätt och metodologiskt textanalysverktyg. Med hjälp av värdeskaleanalys har elevernas 
bilder kunnat kategoriseras i olika teman. Resultatet av denna studie visar att skillnaderna 
mellan elevernas upplevda och önskade fysiska klassrumsmiljö är stora. Många elever önskar 
sig en förbättrad arbetsmiljö, ökad klassrumsestetisering, och mer mysiga varma material; 
vilka får klassrummet att kännas mer hemlikt. Lärarna visar inte lika stor 
förändringsbenägenhet; de vill möblera om bänkarna, men är i övrigt nöjda med sin upplevda 
fysiska klassrumsmiljö. För att divergensen mellan den upplevda och önskade fysiska 
klassrumsmiljön skall kunna minska måste lärarna engagera sig i frågan, vilket idag inte är 
fallet. Eleverna måste ges möjlighet att tillsammans med lärarna, och utifrån aktuell 
forskning, planera sitt klassrum. 
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Centrala begrepp 
Fysisk klassrumsmiljö avser i vårt arbete saker, färger, former, material (trä, plast, tyg, 
m.m.), utbildningsmaterial, luft, ljussättning, möblering, ljud, lokal, temperatur och allt annat 
som deltagarna i studien vill ha med i deras egen beskrivning av klassrummets fysiska miljö. 
Vår definition av fysisk klassrumsmiljö utgår från den instruktion (bilaga 1 och 2) som 
deltagarna i studien fick ta del av, och som deltagarna arbetade fram sina teckningar utefter. 
 
Skantze (1989) avser med fysisk klassrumsmiljö det materiella som finns inne i klassrummet, 
samt den arkitekturiska uppbyggnaden av rummets form och storlek. Det handlar om vilka 
material och redskap som eleverna har tillgång till, men också hur klassrummet är möblerat. 
Det är dock inte bara föremål och inredning som utgör den fysiska miljön, utan även 
elevernas möjlighet att röra sig och ta sig fram i klassrummet. 
 
Social klassrumsmiljö avser i vårt arbete människor; elever och lärare, samtal, diskussioner, 
socialt klimat (vänligt eller hårt), människans plats i det sociala umgänget, 
kamratskap/utanförskap, ”känsla i magen” och allt annat som deltagarna i studien vill ha med 
i deras egen beskrivning av klassrummets sociala miljö. Vår definition av social 
klassrumsmiljö utgår från den instruktion (bilaga 1 och 2) som deltagarna i studien fick ta del 
av, och som deltagarna arbetade fram sina teckningar utefter. 
 
Text avser i vårt arbete alla livsyttringar som kommunicerar något till omvärlden. Detta kan, 
utöver tal- och skriftspråk, även vara kroppsspråk, drama, bild och formspråk, musik och 
dans. Språket och texterna, i en vidare mening, är produkter av människans mentala 
verksamhet, alltså hennes medvetande. 
 
Fenomen avser i vårt arbete det som framträder för det mänskliga medvetandet genom att 
analysera en text, och därigenom skaffa sig tillträde till det mänskliga medvetandet genom att 
undersöka vad som framträder i detta. 
 
Dialog avser i vårt arbete en tvåvägsprocess mellan forskaren och personer som deltar i 
studien, men även via böcker, bilder, observationer av beteenden, anteckningar, etc. 
 
Bildstudie avser i vårt arbete själva genomförandedelen; studiedeltagarnas framställningar i 
form av teckningar, men även förberedelserna inför genomförandet samt insamling och 
analys av data efter genomförandet. 
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1 Inledning 
Kan det vara så att hur den fysiska klassrumsmiljön upplevs skiljer sig från den önskade – 
den ideala fysiska klassrumsmiljön? Som blivande gymnasielärare i idrott och hälsa samt 
matematik respektive ekonomi vill vi försöka förstå gymnasieelevers och lärares upplevelser 
av den fysiska klassrumsmiljön. 
 
Vi anser att hierarki, byråkrati och traditioner kan utgöra hinder för organisationer att skapa 
goda fysiska miljöer. Betydande fysiska miljöfaktorer för lärandet förringas, eller väljs av 
bekvämlighetsskäl ofta bort. 
  
Vidare anser vi att tillhandahållandet av goda fysiska klassrumsmiljöer genererar trivsel, som 
i sin tur är en primär faktor för att skapa intresse, uppmärksamhet, motivation och lärande 
hos eleverna. Detta kan bidra till kunskap – och i bästa fall bildning.  
 
Under våra praktikperioder inom lärarutbildningen, och under vårt arbete som lärare, har vi 
lagt märke till att intentionerna att skapa och tillhandahålla bra fysiska klassrumsmiljöer 
verkar avta ju högre upp i årskurserna eleverna kommer. Vår hypotes är att ambitionen att 
skapa en bra fysisk klassrumsmiljö generellt verkar avta när eleverna börjar läsa olika ämnen 
i olika klassrum, vanligtvis i årskurs sju när eleverna frångår sina hemklassrum. Det tycks 
uppstå ett slags vakuum i den fysiska klassrumsmiljön som fortsätter under högstadiet, upp 
igenom gymnasiet och vidare på högskolor och universitet.  
 
Det fysiska klassrummet för lärandet kanske inte har förändrats mycket under sekler. Vi tror 
att rummet för lärande ofta har haft en avgränsning; antingen i tanken eller rent fysiskt, eller i 
värsta fall en avgränsning i både tanke och rum. Det har funnits ett podium för läraren eller 
en kateder. Eleverna har inordnats i en för läraren praktiskt fungerande ordning, med fokus 
riktat mot ”svarta tavlan” och läraren. Vi har uppmärksammat synliggjorda och osynliga 
ramar inom vilka både lärare och elever agerar. I dagens rum för lärande för de högre 
åldrarna finns oftast en overheadapparat med tillhörande visningsduk, samt en krit- eller 
whiteboardtavla. Är det så att den fysiska miljön i klassrummet alls har någon betydelse för 
elever och lärare? Eller är den fysiska klassrumsmiljön redan optimal, eftersom så lite har 
förändrats? 
 
För att öka vår förståelse kring hur gymnasieelever och lärare både upplever och önskar sin 
fysiska klassrumsmiljö genomförde vi en empirisk studie. 
 
Fördelningen av arbetet kring studiens alla delar fördelade sig mellan Joakim och Daniel 
enligt följande: 
 
Gemensamt 
Alla delar förutom genomförandet av bildstudierna och intervjustudien. 
 
Joakim 
Genomomförandet av bildstudierna och intervjustudien. 

 
Bilderna som visas i figur 1-4 är kopierade ur boken Lärorummet av Gudmundsson (1997) 
med tillstånd av Johan Ekelund på förlaget Brain Books. Figur 5-7 är kopierade ur Bra 
innemiljö i skolan (1992) med tillstånd av Johan Andersson på Statens råd för 
byggnadsforskning. 
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2 Syfte, forskningsfrågor och avgränsning 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att försöka förstå hur lärare och elever på 
tre gymnasieprogram upplever sin nuvarande fysiska klassrumsmiljö, och vidare hur dessa 
elever och lärare önskar sig sin ideala fysiska klassrumsmiljö. Vi vill även försöka förstå 
eventuella skillnader mellan elevers och lärares syn på fysisk klassrumsmiljö. 
  
I vårt försök att synliggöra respondenternas tänkande ingår två bildstudier som bygger på 
varandra samt en kompletterande intervjustudie. För att nå vårt syfte genomför vi följande: 
 
Bildstudie 1  
Utveckla förståelse för hur eleverna och lärarna upplever sin nuvarande fysiska 
klassrumsmiljö. Detta tänkande synliggörs med hjälp av skapande verksamhet i form av 
tecknade bilder, även innehållande skriftliga kommentarer.  
 
Bildstudie 2   
Utveckla förståelse för hur eleverna och lärarna önskar sig sin ideala fysiska klassrumsmiljö. 
Även detta tänkande synliggörs med hjälp av tecknade bilder, även dessa innehållande 
skriftliga kommentarer. 
 
Intervjustudie  
Komplettera de tankar som eleverna tidigare gestaltat och kommenterat kring begreppet 
fysisk klassrumsmiljö. Detta sker genom en dialog kring tidigare framställda bilder. 
 

2.1 Avgränsning 
Vi avgränsar vår studie till två lärare och tre klasser inom gymnasieskolan: 
samhällsvetenskapliga programmet, frisörsprogrammet och entreprenörsprogrammet. I 
studiens alla delar nämns den sociala klassrumsmiljön parallellt med den fysiska 
klassrumsmiljön. I resultatdelen framträder två huvudteman från bildstudierna; fysisk miljö 
och social miljö. Vi avgränsar oss till att enbart undertematisera den fysiska klassrumsmiljön. 
I den mån den sociala klassrumsmiljön visar sig ha betydelse för resultatet, kommer detta att 
beaktas i diskussionen. 
 

3 Bakgrund 
Den fysiska klassrumsmiljön finns nämnd i både aktuella styrdokument och de läroplaner 
som föregått de nuvarande. Alla dessa vittnar om en medvetenhet kring den fysiska miljöns 
betydelse. Denna medvetenhet har dock haft svårt att slå igenom i det praktiska arbetet ute i 
de svenska skolorna (Björklid, 2005). 
 
Bakgrunden inleds med en historisk tillbakablick. Sedan följer en redogörelse för vad olika 
pedagogiska teoretiker säger om fysisk klassrumsmiljö. Bakgrunden avslutas med en 
genomgång av var forskningsfronten inom ämnet fysisk klassrumsmiljö befinner sig idag.  
 

3.1 Historik, läroplaner och lagar 
Här följer en historisk exposé kring skolbyggnader i allmänhet och klassrum i synnerhet. 
Denna görs för att förstå anledningarna till utformningen av dagens klassrum. Även 
läroplanerna ger oss information om tidigare och aktuellt tänkande kring fysisk 
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klassrumsmiljö. Avslutningsvis följer en redogörelse av de lagar som berör arbetsmiljön 
inom skolans område. Dessa lagar anger tillsammans med läroplanerna hur dagens klassrum 
får utformas.  
 

3.1.1 Skolbyggnadshistorik 

Skantze (1989) skriver att det i Sverige under 1700-talet började komma önskemål om 
särskilda skolhus för organiserad undervisning. Tidigare hade skolgången varit frivillig och 
ofta sporadisk, den hade genomförts av en läskunnig person i församlingen, vanligen ringaren 
eller kyrkoherden, som gått runt mellan husen för att sedan läsa för barnen. I de skolhus som 
först upprättades var pojkar och flickor placerade på olika sidor av lektionssalen. De minst 
läskunniga eleverna sattes längst bort i rummet från läraren sett. 
 
Då nya internationella influenser nådde Sverige i början av 1800-talet började skolbyggnader 
byggas på ett nytt sätt. Nu skapades stora möblerade skolsalar med långbänkar i mitten av 
rummet där de äldre eleverna undervisades. Det utrymme som blev över längs sidorna kunde 
då nyttjas till undervisning av de yngre barnen. Denna undervisning sköttes av de äldsta och 
redan läskunniga eleverna.  I skolhuset fanns också lärarbostad och ett övernattningsrum för 
långväga elever (Skantze, 1989). 
 
Enligt folkskolestadgan som kom 1842 skulle varje församling ha en fast skola med godkänd 
lärare. Från mitten av 1800-talet kom också statliga förslag till utformningen av 
skolbyggnaderna. 1864 avskaffades växelundervisningen där äldre elever undervisat de yngre 
i kanten av klassrummet, till förmån för åskådningsundervisning, där läraren själv 
undervisade alla barn med hjälp av planscher, kartor och föremål. Eleverna delades in i 
klasser (Skantze, 1989). 
 
I de tidiga anvisningarna för skolbyggande, från 1865, 1878 och 1921 talades uttryckligen 
om arkitektonisk utformning med tanke på barnens sätt att uppfatta den. I anvisningarna från 
1865 står bl.a. att ”skolhuset får icke sakna en viss värdighet i sitt yttre” och det ska ha ”en 
till byggnadens karaktär passande prydlighet” _ _ _ ”vackre proportioner” _ _ _ ”ornering ska 
okonstlat härledas ur konstruktionen” (Skantze, 1989, s. 7). 
 
På 1920-talet visas en klar omtanke om barnens psykiska och sociala liv via skolbyggnaden: 
 

Skolhuset ska först och främst vara en byggnad för barnen. Den bör därför jämväl erbjuda en vänlig 
och tilltalande anblick, som kommer barnen att känna byggnaden som ett gemensamt hem … genom 
att giva byggnadens stomme en enkel och harmonisk form med goda proportioner mellan dess olika 
delar ska en lugn verkan eftersträvas (Skantze, 1989, s. 8). 

 

Skolan ska också ge upphov till: ”en känsla av trevnad och behag, samt vara ett föredöme av 
prydlighet, ordning och god smak”. Detta är anvisningar som Skantze kunnat finna i 
Normalritningar till skolanläggningar från 1921 (Skantze, 1989, s. 8). 
 
Det går att spåra den pedagogiska teori som fanns kring sekelskiftet 1900 i föreställningarna 
om relationen mellan barnen och skolbyggnaden. Byggnaden tänktes kunna åskådliggöra 
kulturvärden vilka barnen skulle ta till sig, antingen genom de känslor arkitekturen skapade 
eller genom det föredöme den visade fram. Det fanns under denna tidsepok en stark tro på 
den fysiska miljöns, inre och yttre, betydelse när det gällde att skapa en känsla för ordning 
och skönhet hos det uppväxande släktet (Skolor i Malmö, 1986). 
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Från 1940-talet och framåt har tron på byggnaden som kulturskapare minskat. Både den 
arkitektoniska behandlingen och den allsidiga inriktningen som funnits i de tidigare 
anvisningarna försvinner. Istället har de funktionella och organisatoriska aspekterna alltmer 
kommit att betonas. Det vill säga att yt- och utrymmesmässiga aspekter ska vara sådana att en 
viss verksamhet ska kunna bedrivas effektivt (Skantze, 1989). 
 
När skolans organisation under 1900-talet ändrats, har det varit väsentligt att de nya 
skolbyggnaderna kunnat anpassas och bli effektiva till den rådande organisations- och 
arbetsformen. Då Lgr 62 kom, måste skolbyggnaderna kunna rymma högstadiets alla linjer 
under samma tak. För att göra ett arbete möjligt, som gick i linje med Lgr 69, krävdes platser 
för arbete i varierande gruppstorlekar. Dessa utrymmeskrav löstes från 1955 och framåt 
genom de standardrumslösningar som rekommenderades från skolöverstyrelsen. Eftersom 
statsbidraget var kopplat till skolöverstyrelsens granskning fick dessa rekommendationer 
stort inflytande. De statliga anvisningarna för skolbyggnader nämner inte längre 
psykologiska, sociala och kulturella faktorer inom byggnation. Istället har 
rekommendationerna för skolhuset under senare halvan av 1900-talet reducerats till för 
verksamheten materiella och organisatoriska krav (Skantze, 1989). 
 

3.1.2 Läroplaner 

Under 1900-talets andra halva har anvisningarna för skolbyggnationer och skolans läroplaner 
skiljts åt (Skantze, 1989). Gymnasieskolans förra läroplan, Lgy 70 Läroplan för 
gymnasieskolan Allmän del (1983), nämner inte den fysiska klassrumsmiljön. Det gör 
däremot grundskolans läroplaner och därför kommer här ett axplock från dessa.    
 
I Lgr 69 Läroplan för grundskolan Allmän del (1977) betonas tryggheten i skolmiljön: ”Av 
största betydelse är den miljö, som skolan skapar för eleverna, och den trygghet och trivsel, 
som de upplever där” (Lgr 69, 1977, s. 13). I texten som följer står det att skolan bör ta 
tillvara alla möjligheter att berika och utveckla elevernas känsloliv. Skolan ska låta dem 
frigöra sina personliga uttrycksmöjligheter och på olika sätt låta dem få utlopp för fantasi och 
spontan skaparlust. I läroplanens formulering är det inte klassrummet eller den fysiska miljön 
som åsyftas, utan personalen och skolarbetets innehåll. 
 

Skolan bör främja en aktiv kulturmiljö i vårt land… Särskilt viktigt är att elevernas sinne för de 
estetiska värdena uppodlas genom både deras egen skapande verksamhet och deras smakfostran… 
Omtanke om elevens mentala och kroppsliga hälsa ska prägla skolans arbete och arbetsmiljö… 
Självfallet bör eleverna ha ett medansvar i fråga om att vårda och förbättra skolmiljön (Lgr 69, 1977, 
s. 15). 

 

Hur, och om, skolmiljön skulle kunna skapas till ett medvetet uttryck för kulturmiljö eller 
kulturarv, tas inte med i diskussionen. I Lgr 69 (1977) framhålls också vikten av 
individualisering av skolarbetet och grupparbetets roll samt elevernas personlighetsmässiga 
utveckling. 
 
I Lgr 80 Läroplan för grundskolan Allmän del (1980) har ett aktivt deltagande för miljön 
framhållits: 
 

Omtanke om elevernas psykiska och fysiska hälsa ska prägla skolans arbete och miljö. Såväl lärare 
som skolledning, elevvårdspersonal och annan personal ska i samverkan med elever och föräldrar 
verka för en god arbetsmiljö (Lgr 80, 1980, s. 20-21). 
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Elevernas medverkan tas upp i Lgr 80 (1980) när det gäller utformningen av närmiljön. 
Skilda arbetsformer ska prövas och utvärderas. Vidare ska ensidig katederundervisning 
undvikas: ”Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig katederundervisning” (Lgr 80, 
1980, s. 45f). Detta med motiveringen att skolarbetet inte enbart får bli en fråga om insamling 
av fakta, det ska även stimulera till bearbetning av fakta och sedan tillämpning.  
 
Lpf 94 Läroplan för de frivilliga skolformerna (2006) är den läroplan som tillsammans med 
skollagen styr hur undervisningen i Sveriges gymnasieskolor idag ska se ut. Några direkta 
eller konkreta råd för hur ut ett modernt klassrum ska vara utformat finns ej. Däremot visar 
den att lärare, övrig skolpersonal och elever tillsammans måste ta ansvar för att skapa den 
klassrumsmiljö som passar just dem: ”Alla som arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna 
ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.” (Lpf 94, 2006, s. 14) Skolan ska 
också sträva mot att varje elev ”tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö” 
(Lpf 94, 2006, s. 13). 
 

3.1.3 Bestämmelser gällande arbetsmiljön i skolan 

Arbetsmiljön i skolan är inte bara en fråga om den fysiska utformningen, utan kan sägas 
innefatta också pedagogiska anordningar och sociala förhållanden. Miljön är en viktig faktor 
för både elevernas och personalens fysiska och psykiska välbefinnande (Gran & Rudvall, 
1981). 
 

3.1.3.1 Arbetsmiljölagen - AML 
Arbetsmiljölagen har alltsedan 1990 likställt elever från förskoleklass och uppåt med övriga 
arbetstagare. Så numera omfattas både lärare och elever av samma regelverk. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter beträffande arbetslokalers utformning ställer krav på 
inredning, belysning, akustik, ventilation samt tillgång till personalutrymmen. 
Arbetarskyddsstyrelsens regionala yrkesinspektörer genomför regelbundna inspektioner av 
skolorna i sina områden. De inspekterar lokaler och luftförhållanden, men också inredning, 
som skolbänkar och redskapen i gymnastiksalen (Arbetsmiljölagen med kommentarer, 2004). 
 

3.1.3.2 Hälsoskyddslagen 
Hälsoskyddslagen reglerar inomhusmiljön så att den ska vara lämplig med hänsyn till 
känsliga grupper som allergiker, barn och äldre. De mer detaljerade kraven gällande 
inomhusmiljön ligger under hälsoskyddsförordningen och berör ventilation, termiskt klimat, 
buller m.m. Det är socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för båda dessa regelverk. (Att se 
och andas i skolan, 1996) 
 

3.2 Pedagogiska teorier – olika synsätt på klassrum smiljö 
Här följer sex olika pedagogers syn på klassrumsmiljö. Pedagoger som har påverkat den 
fysiska klassrumsmiljön och influerat dagens läroplaner. En uppdelning är gjord mellan 
Vygotskij som primärt tänkt på mellanmänskliga relationer och de övriga pedagogerna som 
mer betonat tingens och den fysiska miljöns betydelse. Fokus i detta arbete ligger på den 
senare kategorin, vilken i större utsträckning beskrivit det som sammanfaller med vårt syfte. 
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3.2.1 Pedagogiska teorier – social miljö 

Lev Vygotskij får stå som ensam företrädare för de sociokonstruktivistiska teorierna i detta 
arbete. Orsaken därtill är att social miljö för detta arbete är sekundärt. Anledningen till att vi 
överhuvudtaget berör social miljö beror på att även denna måste beaktas vid 
klassrumsmöblering. 
 

3.2.1.1 Lev Vygotskij 
För Vygotskij är det inte tingen utan människorna som är viktigast. Han menar att barn lär sig 
av människorna runt om kring sig och därför blir det viktigt att det finns många människor 
som kan spela olika roller i barnets liv. Barn kan också lära sig mer med hjälp av vuxna än 
vad de kan på egen hand. Vygotskij är dock inte motståndare till arbetssätt där eleverna får 
arbeta fysiskt utan ser detta som ett viktigt komplement (Imsen, 2000). 
 
I boken Utvecklingspsykologiska teorier (1999) skrivs om de utvecklingszoner som är 
centrala begrepp i Vygotskijs lära. I boken används följande citat av Vygotskij: ”Det som 
barnet kan utföra idag i en samarbetssituation, kan det utföra självständigt imorgon” 
(Utvecklingspsykologiska teorier, 1999, s. 288). Pedagogen måste alltså hjälpa eleven att ta 
klivet in i en ny utvecklingszon. Så när man planerar sin klassrumsmiljö måste det finnas 
goda möjligheter till socialt samspel mellan elever, men också mellan lärare och elev.  
 

3.2.2 Pedagogiska teorier – fysisk miljö 

Vi vill här lägga en god teoretisk grund för vårt arbete. Därför följer teorier från fem 
välkända pedagoger kring ämnet fysisk klassrumsmiljö. 
 

3.2.2.1 Rudolf Steiner och Waldorfskolan 
Rudolf Steiner som föddes i Österrike-Ungern 1861 grundade Waldorfskolan med filosofin 
att skolmiljön i möjligaste mån skulle likna hemmiljön. Steiner menar att de yttre 
omgivningarna påverkar människan starkt under uppväxtåren (Thomson, 1996). 
 
Inredningen och byggnadssättet med sina färger och former har stor betydelse. Arkitekturen 
talar till människor. Det som påverkar människors stämningsläge och känsloliv är ljus och 
skugga, proportionsförhållanden, olika vinklar, material och färger. Om byggnadskonsten 
formas till en omgivning där allt är billigt, praktiskt och effektivt har den berövats en rad av 
sina viktigaste uttrycksmedel. Arkitekter som följer denna av Steiners skapade antroposofiska 
filosofi, eftersträvar ett byggnadssätt som talar till hela människan. Miljön ska vara skapad så 
att det finns rum för fantasi, kreativitet, ge gemenskapskänsla samt andra kvalitéer som är 
viktiga hos en välbalanserad personlighet (Miljö som ger liv, 1976). 
 
Det som kännetecknar en Waldorfskola är det omsorgsfulla utformandet av barnens miljö, 
såväl den yttre som den inre. Barnens omgivning försöker man gestalta så att ett rofyllt rum 
uppstår runt de aktiviteter som försiggår. Detta ska bidra till en harmonisk utveckling. Oftast 
är naturmaterial och laserade väggar ett typiskt inslag, väggarna är ofta målade i varmt rosa 
eller guldockra (Waritsch, 2000). 
 
I samband med Waldorfskolans födelse grundades en ny arkitekturgeneration, Bauhaus. 
Steiner såg förutsättningar genom Bauhaus. Han såg det som en grundsten för den fria 
människan, som förutsättning för en ny social ordning. Bauhaus idé var att befria människan 
från ett dyrt, tungt, mörkt och slaviskt boende, vilket framgår av Steiners uppmaning till unga 
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arkitekturstudenter: ”Låt oss skapa hus med ljus, luft, rörelse och öppning!” (Waritsch, 2000, 
s. 190). Både Waldorfskolan och Bauhaus bygger på en helhetssyn som vill förändra viktiga 
livsområden som boendemiljön och skolan till att bli genomsyrade av konsten (Waritsch, 
2000). 
 

3.2.2.2 Maria Montessori 
Betoningen av miljön var en primär faktor för Maria Montessori som var verksam under 
första halvan av 1900-talet. Miljön beskrivs som en närande plats för individen. Den ska 
tillgodose de behov barnet har för sitt självuppbyggande samtidigt som den för oss ska 
avslöja barnets personlighet och tillväxtmönster. Miljön ska innehålla vad barnet behöver i 
positiv mening, men måste samtidigt befrias från allt som kan tänkas hindra barnets tillväxt. 
Klassrumsmiljön inom Montessoriskolorna är uppbyggda av sex grundfaktorer. Dessa är 
frihet, struktur och ordning, verklighet och natur, skönhet och atmosfär, Montessoris material 
samt social träning (Lillard, 1976). Montessoris observationer av barn ledde till att hon 
utvecklade sina metoder, som bygger på tanken att barn lär av självmotiverad aktivitet inom 
ramen för en starkt strukturerad miljö (Thomson, 1996). 
 
Skolan ska iordningställa miljön utifrån de behov som eleven har. Skolbarnens hunger efter 
kunskap måste mättas och därför ska det finnas mycket arbetsmaterial på hyllorna. 
Möbleringen måste också svara mot behoven. För att barn ska trivas och vilja vistas i rummet 
ska det vara attraktivt och bra möblerat. För barn med stora rörelsebehov ska det finnas stora 
golvytor med mattor att arbeta på. Takbelysningen kompletteras med bordslampor. I 
klassrummet bör det finnas växter och djur (icke allergiframkallande) för att göra det trevligt 
och locka barnen till ansvarstagande (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 
 
Den klassrumsmiljö som barnet befinner sig i är betydelsefull för deras utveckling på alla 
plan – fysiskt, psykiskt, intellektuellt, socialt, känslomässigt och andligt. Nedan följer en 
fördjupning av några av dessa begrepp (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 
 
Rummets inredning, dess former samt färger betyder mycket för att stimulera barnens 
inneboende krafter och fysiska utveckling. För att ge rummet en hemliknande atmosfär ska 
man använda sig av ljusa och neutrala färger. Det ska finnas växter i rummet, hyllor och 
tavlor ska sitta i lagom höjd. För att stimulera rörelse, självständighet och avskildhet ska 
rummet vara stort så att dessa behov kan tillfredställas (Skjöld Wennerström & Bröderman 
Smeds, 1997). 
 
För att barnen ska utvecklas psykiskt och kunna bygga upp sin koncentration måste det finnas 
saker omkring dem som intresserar och stimulerar. En viktig förutsättning för detta är att det 
är ordning och struktur i miljön, så att läraren kan ge barnen den frihet som pedagogiken 
eftersträvar (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 
 
För intellektuell stimulans ska materialet vara attraktivt, välgjort, rent och helt för att fånga 
barnens intresse. Det ska se till att barnens alla sinnen stimuleras – syn, hörsel, känsel, lukt 
och smak – men även stimulera till rörelse, koordination och kreativitet (Skjöld Wennerström 
& Bröderman Smeds, 1997). 
 
Genom att umgås med andra barn i olika åldrar och vuxna i en miljö där samvaron bygger på 
frihet och respekt utvecklas barn socialt. Genom att tillsammans sopa och damma får barnen 
lära sig att ta hand om och vårda sin miljö (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). 
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3.2.2.3 Jean Piaget 
Jean Piaget tillhör också han de pedagogiska tänkare som betonar att samspelet mellan elev 
och objekt ska locka till egna initiativ. Detta ställer krav på att omgivningen har tillgängligt 
material att lockas av. Piaget ser också barnet som en del av själva miljön och hävdar att 
barnet hela tiden lär av världen, särskilt sin närmaste omgivning (Lynne, 2001). 
 
Då omgivningen blir presenterad på ett för eleven positivt sätt kommer denna att ta egna 
initiativ till att lösa olika problem och därmed sätts lärprocesserna igång. För Piaget är barnet 
en aktiv mottagare av kunskap i en värld av objekt. Detta får konsekvenser för 
klassrumsmiljön som då måste utrustas med en materiell tillgänglighet. I klassrummet ska 
eleven lockas till att undersöka och experimentera, för att komma fram till lösningar på 
problem, för att sedan återigen lockas till att undersöka på nytt (Lynne, 2001). 
 

3.2.2.4 John Dewey 
Det var industrialismen som inspirerade John Dewey att starta sin experimentskola. I denna 
skulle undervisningen byggas upp genom att eleven aktivt fick använda sig av ting och 
begrepp. Härur är uttrycket ”learning by doing” sprunget, som kommit att bli det många 
människor idag minns Dewey för. Med detta menades att elevens aktivitet skulle vara det 
centrala vid genomförandet av undervisningen (Egidius, 2000a). 
 
Barnen blir individer då de genom att få material presenterat för sig lockas till att agera 
såsom att leka, läsa, skriva, måla med mera. De upphör då att vara en massa och blir istället 
människor, var och en med sin särprägel (Egidius, 2000a). 
 
Enligt Dewey innebär all utbildning att individen får ta del av mänsklighetens sociala 
medvetenhet. Detta är en process som börjar omedvetet, nästan från födseln, och formar 
individens begåvning. Verklig utbildning kan endast nås genom att barnets begåvning 
stimuleras av de krav som ställs i den sociala situation det befinner sig. Då läraren inte 
anknyter till någon aktivitet som barnet utför spontant, oberoende av läraren, så blir 
utbildningen något som pressas på utifrån och därmed störs, splittras och hämmas barnets 
natur. Sammanfaller den däremot med barnets aktiviteter får den en positiv effekt. Den 
fysiska miljön bör således främja elevens sociala medvetenhet (Egidius, 2000a). 
 

3.2.2.5 Howard Gardner 
I utformningen av en inlärningsmiljö anser Gardner att det är viktigt att ta hänsyn till 
elevernas alla språk, det vill säga ta till vara på elevernas olika kreativa förmågor. Människan 
har olika sorters intelligenser där vi minns, lär, samt förstår på olika sätt. Howard Gardner har 
utvecklat teorin om de sju intelligenserna. Elever visar olika slags blandningar och grader av 
intelligens liksom hur de utvecklar olika karaktäristiska sätt att möta problem och 
utmaningar. Gardner menar att den traditionella skolan endast tar hänsyn till ett fåtal av dessa 
intelligenser (Steinberg, 1994): ”I intelligenstest kommer oftast lingvistisk och logisk-
matematisk intelligens – de intelligenser som betonas mest i dagens skolor – till användning 
och kanske en del av den spatiala intelligensen också” (Gardner, 1996, s. 69). Detta anser 
Gardner är fel och säger att varje intelligens är en mental representation vars värde inte får 
förringas. Här följer en översikt av Gardners teori om de sju intelligenserna (Gardner, 1996). 
 
Fysisk intelligens innebär att eleverna lär sig genom att känna, prova på, ta tag i och genom 
att använda kroppen. Eleverna behöver röra sig mycket och skolan uppmuntrar oftast inte till 
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inlärning där kroppen används. Det bör finnas lämpligt material och utrymmen i klassrummet 
som eleverna har möjlighet att använda (Gardner, 1996) 
 
Några elever har mest individuell intelligens vilket innebär att de föredrar att vara för sig 
själva och lär sig bäst när de är ensamma. Detta kan i skolan skapa problem eftersom eleven 
vill bestämma över sina egna villkor för sin inlärning. Om eleven får det utrymme som den 
behöver sker inlärning på ett naturligt sätt (Gardner, 1996). 
 
Elever som behärskar abstraktioner, lätt ser sammanhang och kan tänka analytiskt har en hög 
logisk-matematisk intelligens. Skolan uppmuntrar detta slags tänkande eftersom västerländsk 
utbildningstradition bedömer dessa elever som intelligenta. För att tillgodose dessa elever bör 
pedagogen tänka på hur tiden planeras i klassrummet och att eleverna får möjlighet att arbeta 
med sina projekt utan att behöva avbryta sina aktiviteter för att gå in på ett nytt ämne 
(Gardner, 1996). 
 
Musikalisk intelligens innebär att eleverna lär sig genom att ta in information med hjälp av 
rytm, toner och musik. Få skolor använder musik som utgångspunkt för inlärning, detta 
medför att dessa elever inte får utrymme för sin inlärningsstil. Miljön i klassrummet bör bidra 
till elevernas inlärning genom t.ex. utrymmen för musikaktiviteter (Gardner, 1996). 
 
Socialt intelligenta elever är mycket verbala. De har lätt för att organisera och skapa 
kontakter. Eleverna bör uppmuntras till diskussioner och grupparbeten. Det är viktigt att 
klassrummet genomsyras av en atmosfär av tillhörighet och tillit (Gardner, 1996). 
 
Eleverna som kommer ihåg vad de hör och som tycker om att berätta det vidare har verbal 
intelligens. Eleverna bör uppmuntras att författa eget material. I klassrummet är det bra att 
hänga upp elevernas alster på väggarna (Gardner, 1996). 
 
Elever med en visuell-spatial intelligens klarar sig bra i en traditionell skolmiljö eftersom 
mycket av skolarbetet bygger på förmågan att lagra minnesbilder. Eleverna bör få skapa egna 
konstbilder som sedan åskådliggörs i klassrummet (Gardner, 1996). 
 
Gardner anser att elevernas inlärning skulle fungera bättre om ämnena presenterades på 
många olika sätt. Enligt Garner finns det två sätt att lära ut kunskap. Det ena är den 
traditionella metoden den s.k. mimiska utbildningen, där läraren demonstrerar det önskade 
uppförandet och eleven imiterar i mån av förmåga. En annan metod är den så kallade 
transformativa utbildningen där läraren fungerar som en ledare som inspirerar till ett önskat 
beteende och försöker väcka vissa kvalitéer eller insikter hos eleverna. Genom att läraren 
skapar utmaningar och placerar eleverna i olika situationer hoppas läraren uppmuntra 
eleverna att pröva sina idéer på olika sätt och på så vis gynnas elevernas förståelse. I den 
transformativa utbildningen läggs tonvikten på kreativitet. För att eleverna ska lära sig 
basfärdigheterna, det vill säga läsa, räkna och skriva, måste det först skapas en positiv 
atmosfär av kreativ upptäckarglädje (Gardner, 1992). 
 
En positiv pedagogisk miljö omfattar enligt Gardner en mängd olika aktiviteter och 
färdigheter som konstnärliga aktiviteter, aktiviteter som fordrar fysiska övningar och 
fingerfärdighet samt aktiviteter av mer akademiskt slag utgör de basfärdigheter som eleverna 
bör kunna. Den större delen av undervisningen utförs i olika slags projekt där intelligenserna 
kompletterar varandra. Genom att eleverna redan från de första skolåren är delaktiga i 
meningsfulla och stimulerande aktiviteter kommer de att känna, att de har en del i resultatet 
av arbetet (Gardner, 1992). 
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3.3 Forskningsläget idag – fysisk klassrumsmiljö 
Vi har nu tagit del av såväl den historiska bakgrunden till våra klassrums utformande som de 
viktigaste pedagogiska teorierna rörande fysisk klassrumsmiljö. Vi känner oss därför väl 
rustade för att titta på var forskningsfronten idag befinner sig. Här följer denna redogörelse. 
 

3.3.1 Klassrummet har betydelse 

Alla människor är beroende av en varierad fysisk miljö för att utvecklas. Den fysiska 
klassrumsmiljön måste utgöra ett positivt forum som stimulerar inlärning och påverkar 
elevernas kunskapssyn i positiv riktning. Ett rum som saknar utrustning, material och kanske 
till och med är i dåligt allmänskick, sänder en signal till eleverna om att deras utbildning inte 
är viktig (Möjligheternas skola, 1996). Ett välplanerat klassrum stimulerar till kreativitet och 
nyfikenhet. God fysisk miljö inspirerar och ger ett meningsfullt och personligt intryck. Det 
klassrum som sänder positiva signaler stimulerar till utforskande och blir en efterlängtad plats 
där eleverna vill vara (Björklid, 2005). 
 
Boström (1998) har undersökt i vilken utsträckning den traditionella lektionssalen hindrar 
effektivt lärande. Mellan 10-40 % av eleverna påverkas kraftigt av den fysiska miljö de vistas 
i. Boströms undersökningar visar att en mer genomtänkt klassrumsinredning skulle kunna 
förbättra det pedagogiska arbetet med 25 %.  
 
Eleverna behöver trevliga engagerande omgivningar med blommor för att hjärnan ska få 
utrymme att utvecklas. I rika miljöer bildar den mänskliga hjärnan nya förbindelser. Den 
traditionellt utformade lektionssalen passiviserar barn och ungdomar då de hela tiden tvingas 
sitta stilla och titta framåt. Detta är ingen miljö som ger plats för naturliga inlärningstillfällen. 
Ett pedagogiskt inrett rum för lärande ska inbjuda till meningsfullt handlande (Bengtsson, 
1998). 
 
Skantze (1989) konstaterar att elever använder alla sinnen och därtill hela sin kropp när de 
ska undersöka och skapa mening i den fysiska miljön. Klassrummets fysiska miljö är en del 
av elevernas omvärld, vilken de behöver för att i sitt utforskande upptäcka olika sorters 
kunskaper. Kunskapssökandet sker inte bara i miljön utan också med hjälp av miljön. En 
utvecklande pedagogisk miljö inspirerar till kunskapande och bjuder eleverna att utforska och 
göra saker på egen hand. Klassrummets inredning måste visa att elevernas skapande och 
funderingar är något viktigt som skolan jobbar för att kanalisera. 
 

3.3.2 Klassrummets helhetsintryck 

Vid klassrumsinredning bör man tänka på helhetsintrycket (Björklid, 2005). Redan i 
dörröppningen känner eleverna vad salen har för förutsättningar och människosyn. 
Utformning och inredning ger direkt signaler om hur eleven förväntas vara och agera (Nordin 
Hultman, 1998). Av yttersta vikt är klassrummets entré som bör skapa en varm känsla och 
därtill väcka elevens nyfikenhet. Det ska redan i dörren finnas material som kan skapa 
kontaktytor mellan eleverna, samt vara intresseväckande (Gudmundsson, 1997). 
Barn och ungdomar anser att ett rum är stämningsfullt då det har en ovanlig och 
oregelbunden form, för yttermera visso bör det finnas stora fönster och mindre skrymslen att 
dra sig tillbaka i. Elever vill ha möjlighet att vara sociala, ensamma och känna sig som 
hemma (Skantze, 1989). 
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3.3.3 Estetik 

Klassrummets estetiska kvaliteter har betydelse. Väggmålningar, utsirningar och dekorationer 
är alla av betydelse för en visuellt estetisk miljö ska kunna skapas. Dessa kvaliteter skickar 
signaler till elever och lärare om den förväntade kvaliteten på det arbete som ska utföras i 
rummet (Skantze, 1989). 
 
Människor kan arbeta i en institutionell miljö med ringa estetiska värden. Denna miljö kan 
dock skapa känslor av olust, sorgsenhet eller uppgivenhet. Detta eftersom den bristande 
estetiken visar att ingen har haft vilja att bry sig om elevernas arbetsrum eller hälsa (Björklid, 
2005). 
 

3.3.4 England och Nya Zeeland – två länder som har tagit den fysiska miljön på 
allvar 

Under 1970-talet började lärare i de yngre åldrarna från framförallt England att utforma och 
inreda sina klassrum på ett nytt sätt anpassat till de nya arbetsmetoderna. Lärarna i England 
upplevde att eleverna behövde olika utrymmen för olika slags aktiviteter. När klassrumment 
var uppdelat i olika områden kunde resurserna utnyttjas till fullo (Pluckrose, 1987). 
 
Lärarutbildningen på Nya Zeeland är inriktad mot att stärka lärarstudenternas teoretiska 
kunskaper om betydelsen av utformning av klassrum. Under utbildningen får de lära sig hur 
de praktiskt skapar en spännande inlärningsmiljö och hur de planlägger den enskilde elevens 
inlärning. När utbildningen är klar vet lärarna hur de skapar en klassrumsmiljö som 
stimulerar till inlärning och utveckling. För att stimulera maximal kunskapsinhämtning är 
inlärningsmiljön välorganiserad och genomtänkt. Det är viktigt hur klassrummen är 
utformade och uppbyggda. I klassrummen finns olika kunskaps- och inlärningscentra. Här 
finns bland annat en forskarhörna, viloplats, mattehörna, läshörna och en hörna för datorn. 
Den laborativa och verklighetsanknutna undervisningen avspeglas i rummets utformning. På 
väggarna hänger elevernas alster, från tak till golv. I Nya Zeelands läroplan för den 
obligatoriska skolan står det att inlärning ses som en aktiv process i både tanke, känsla och 
handling, där barnet i samspel med sin omgivning prövar och utvecklar sina förmågor. Mål 
att eftersträva är hälsa, välbefinnande, tillhörighet och inlärning genom aktivt utforskande 
(Ellmin & Ellmin, 1997). 
 

3.3.5 Klassrummet – en dynamisk plats 

Det går inte att slå sig till ro genom att skapa ett bra klassrumsklimat. Skolan måste hela tiden 
komma ihåg att ett bra klassrumsklimat inte är statiskt utan att det sker en ständig förändring 
beroende på yttre faktorer och människors upplevelser. Klimatet måste ständigt utvärderas 
och anpassas efter den förändring som skett (Ekholm, 1977). Det kan vara svårt för läraren 
att själv ständigt komma med nya idéer och därför föreslår Yttergren och Östmar (1988) ett 
ökat elevinflytande som medel för en dynamisk arbetsplats i ständig förändring. 
 

3.3.6 Elevinflytande 

När eleverna ska vara medaktörer i undervisningen och inte bara mottagare uppstår behov av 
andra lokallösningar i skolan än de som varit förhärskande genom århundraden och svarar 
mot en katekestradition och ett i olika avseenden hierarkiskt samhälle. Den traditionella 
utformningen av skolbyggnader och klassrum ger ramar för pedagogiskt tänkande och 
didaktisk planering som är svåra att tränga igenom. Arfwedson (1994) skriver vidare att 
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”klassrummets utformning motverkar den officiella skolideologins intentioner och – vad 
värre är – mycket som lärarna i dessa klassrum skulle vilja göra” (Arfwedson, 1994, s. 131). 
Det finns en risk för att elever i en traditionellt byggd skola uppfattar sin huvuduppgift som 
”att klara skolan, att infoga sig i skolans värld” säger Skantze (1989, s. 139) och fortsätter på 
samma sida:  
 

Jag skulle vilja hävda att deras förställningar om kunskap i meningssammanhang av att sitta stilla, 
ligga på en viss sida, vara tysta och lyda, kan hota andra utvecklingsuppgifter som att gradvis ta hand 
om sin egen kunskapsprocess, att konstruera kunskap med de medel som står dem till buds i den 
period de befinner sig, dvs. konkret, handgripligen, varierat undersökande. En utvecklingsuppgift går 
ut på att skapa produktivt förhållande till det egna arbetet och verksamheterna. Risken finns att den 
blir lidande i det traditionella klassrummet och stillasittande klassrumsarbetet (Skantze, 1989, s. 139). 

 
Elevernas medverkan är viktig vid utformningen av en psykiskt och fysiskt trygg skolmiljö. 
Det finns stora vinster med att låta eleverna vara med i planeringen och genomförande av 
klassens regler och utsmyckning av klassrummet, vilket bidrar till ökad samhörighet 
(Yttergren & Östmar, 1988). När elever känner stort ansvar för sina lokaler missbrukas de 
inte. Ett projekt som utfördes på Köpingeskolan har visat att elevers inflytande över sin miljö 
ger större ansvarskänsla och mindre förstörelse (Wallin, 1988). 
 
I Lpf 94 (2006) tas vikten av trygghet och trivsel i skolmiljön upp, men också betydelsen av 
elevernas delaktighet i miljön: ”Alla som arbetar i skolan ska gemensamt med eleverna ta 
ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (s. 14). 
 
God fysisk klassrumsmiljö är i sig en faktor till ökat elevinflytande över undervisningen. 
Forsberg (2000) skriver om en process från totalt beroende till ett ökat elevinflytande efter 
förändringar av den fysiska miljön. 
 
Björklid (2005) tar upp frågan om vem som bör ha förvaltningsrätt till skolans lokaler. Hon 
menar att den undervisningsdifferentiering som skolans styrdokument förespråkar, samt 
förväntan att barn ska ta allt större ansvar med stigande ålder och mognad borde resultera i en 
överföring av självförvaltningsansvaret till eleverna. Elever vittnar om ett värdesättande av 
möjligheterna att använda skolans lokaler på fler sätt, vilket skulle möjliggöras om de fick 
ökat inflytande. Hon poängterar dock – med hänvisning till elevintervjuer – att ett större 
elevansvar för lokalförvaltningen framförallt passar utanför klassrummet och de schemalagda 
timmarna.  
 
Björklid (2005) skriver att skolans läroplaner understryker behovet att inkludera och beakta 
eleverna i skolans arbetsmiljöarbete och för detta ges rektorn ett särskilt ansvar. Enligt 
arbetsmiljölagen, AML, som togs i bruk 2004 har alla elever från år sju och uppåt rätt att 
medverka vid skyddsverksamheten och skyddskommitténs sammanträden genom valda 
ombud. Elevskyddsombuden väljs av eleverna, men det är huvudmannens uppgift att se till 
att denna elev får för uppdraget adekvat utbildning.  
 
AML är en rättighetslag och inte en skyldighetslag. I Elevers arbetsmiljö och skaderisker 
(1997) skrivs att rektorn alltså inte är skyldig att se till att det finns elevskyddsombud. Studier 
har visat att elevmedverkan i arbetsmiljöfrågor och elevskyddsutbildning fungerar dåligt. 
Eleverna saknade ofta vetskap om sina rättigheter att utse elevskyddsombud. I Elevers 
arbetsmiljö och skaderisker (1997) står också att barn och ungdomar har stor kunskap om sin 
egen miljö och vet var farorna finns, delaktigheten borde därför öka.  
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3.3.7 Hemklassrum 

Ett sätt att ge elever inflytande över sin arbetsmiljö har varit att tillämpa ett system med 
hemklassrum. Mattiasson (1980) har skrivit rapporten Vilka effekter på skolmiljön har 
införandet av hemklassrum? där hon har studerat fem klasser i årskurs 9 vilka tilldelats 
hemklassrum. Slutsatsen är att systemet med hemklassrum inte har någon tydlig effekt på 
skolmotivation eller skoltrivsel. Ljudnivån i klassrummen ökade, medan den minskade i 
korridorerna. Förstörelse och vandalism minskade i hemklassrummen, men förblev 
oförändrad i övriga skolan. Markant var minskningen av förstörda elevskåp som nu hade 
placerats i hemklassrummen. Nedskräpningen som följde elevanhopningen minskade i 
korridorer och centrala kapprum, medan den ökade i hemklassrummen.  
 
Mattiasson (1980) drar slutsatsen att den minskade förstörelsen i hemklassrummen beror på 
det ökade elevinflytandet: ”Ansvaret ökar, när eleverna själva är delaktiga i beslut om 
förändringar och genom arbetsinsatser förbättrar den egna fysiska miljön” (Mattiasson, 1980, 
s. 1). 
 
De mer ängsliga eleverna verkade få en tryggare miljö i och med hemklassrummen. Dessa 
elever sökte sig i högre grad än övriga till hemklassrummen på håltimmar och raster 
(Mattiasson, 1980). 

 

3.3.8 Fysisk miljö 

I detta avsnitt övergår vi till en mer konkret nivå kring innehållet i klassrummets fysiska 
miljö. Nedan berörs områden som fönstervädring, klassrumstemperatur och väggfärger etc. 
 

3.3.8.1 Möblering 
Wallin (2000) skriver att "det vore fel att alltför starkt markera de yngre och äldre barnens 
skilda behov och krav på skolmiljön" (s. 23). Vidare skriver Wallin att alla elever behöver 
miljöer som inspirerar till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar. Traditionellt 
har lärare för alla åldrar haft problem att tillgodose dessa behov och allra störst brister har det 
varit inom gymnasieskolan (Wallin, 2000). Skantze (1989) har samma tanke kring 
klassrumsinredning och skriver: "Varför inte låta verkstaden, ateljén eller laboratoriet vara 
förebilder i stället för kontoret?" (s. 15). 
 
Vid möblering av ett klassrum bör ljuddiffusion tas i beaktning. Med detta menas att ljudet 
ska ges möjlighet att spridas i olika riktningar. Detta kan åstadkommas med hjälp av nischer, 
hyllor och skåp längs väggarna. Uppställning av bänkar eller arbetsbord i ett traditionellt 
rutnät ger vissa akustiska fördelar eftersom även arbetsbord bidrar till ljudspridning. 
Uppställning i U-form eller möblering med få stora bord minskar ljuddiffusionen, vilket gör 
det extra viktigt med hyllor längs väggarna (Att se och andas i skolan, 1996). 
 
Möbler kan avge mycket ljud, exempelvis när en elev drar en stol eller stänger ett bänklock. 
Av den anledningen bör man välja stabila möbler försedda med mjuka tassar. Mjuka 
mellanlägg är alltid bra att montera mellan ytor som inbördes ofta utsätts för slag och skrap 
(Att se och andas i skolan, 1996). 
 
Avsikten med att möblera om i ett klassrum bör enligt Gudmundsson (1997) vara att skapa 
olika områden som ger deltagarna möjlighet att arbeta i enlighet med sina inlärningsstilar, så 
att inlärningsmiljön känns naturlig för var och en. De som inte vet hur de vill ha det får då 
också möjlighet att prova sig fram. För många lärare kan det kännas skrämmande att helt 
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släppa sin beprövade möblering med bänkar på kolonner riktade mot tavlan. Gudmundsson 
rekommenderar dessa lärare att dela upp klassrumsmöbleringen i en formell och en informell 
yta, där läraren kan börja lektionen med en genomgång för eleverna som då sitter på den 
formella halvan. När det sedan blir dags för eleverna att arbeta självständigt kan de utnyttja 
hela rummet. Detta förutsätter dock ett relativt stort klassrum. 
 
På klassrumsdörren bör det enligt Gudmundsson (1997) finnas en liten anslagstavla där 
läraren sätter upp en lapp om vilket ämne som pågår, hälsar eleverna välkomna och ger 
eventuella meddelanden för dagens lektion. Man kan gärna sätta upp lappen tio minuter innan 
lektionen så att eleverna kan få meddelandet i tid, om det till exempel krävs gradskiva under 
dagens matematiklektion. På detta sätt kan läraren börja lektionen på utsatt tid och eleverna 
slipper vänta på alla som glömt materiel. Det känns också välkomnande med ett par 
blomsterpottor utanför klassrumsdörren. För att skapa en glad och öppen stämning innan 
lektionen kan det vara lämpligt med något som bryter isen: ”På väggen vid ingången till 
utbildningsrummet sitter korgar under varandra med innehåll som kan stimulera till kontakt, 
lekfullhet, öppenhet” (s. 46). Korgarna kan innehålla klurigheter eller trevliga böcker. 
 
Inne i klassrummet får det gärna finnas stora gröna växter stående i krukor med hjul under för 
att tillåta en flexibel möblering. Även i fönstret kan det vara trevligt med växter som då ger 
en känsla av hemtrevnad, men växterna får inte skymma ljuset för mycket. Att ta in 
växtlighet i klassrummet ger ett tillskott av syre, ökar luftfuktigheten, skärmar av, dämpar 
buller och inte minst är det vackert. Växter behöver inte utgöra något större merarbete om de 
är självvattnande, men ett enklare alternativ till riktiga växter är naturligtvis plastväxter. Det 
går också att tillverka långa bladrankor i plast som kan hänga ned från taket på lämpliga 
ställen (Bra innemiljö i skolan, 1992). 
 
Ett flexibelt klassrum kan snabbt gå från att vara en traditionell föreläsningssal till att bli ett 
rum för grupparbeten eller enskild läsning. Tillfälliga uppdelningar av rummet kan göras med 
hjälp av rullgardiner som placerats på lämpliga platser i klassrummet och som kan dras ned 
från tak till golv, vid behov av en tillfällig avskärmning. Även duschdraperier på skena i taket 
eller rörliga mellanväggar på hjul eller med stabil järnfot kan användas. Mellanväggar kan ha 
en whiteboardsida och en mjuk sida att fästa meddelanden på. Mellanväggarna kan då även 
användas vid tillfälliga utställningar i korridoren eller annat rum. För mer permanent avskilda 
arbetsplatser kan bokhyllor eller stora växter användas. På nästa sida följer två exempel på 
flexibla klassrumsmöbleringar i figur 1 (Gudmundsson, 1997). 
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Figur 1. Två exempel på hur klassrum kan ordnas med en icke-traditionell möblering 
(Gudmundsson, 1997, s. 86f). 
 
En vägg i rummet kan vara helt täckt av whiteboardskivor från golv till tak. Detta kan 
utnyttjas av läraren för att visa eleverna något, men också av eleverna själva. Det finns även 
vita självhäftande plastark (80 cm x 60 cm) som kan användas som whiteboard. De fäster mot 
nästan vilken yta som helst och går sedan lätt att ta bort från underlaget. Eleverna kan då stå 
upp och skriva mot väggarna eller kanske ligga på golvet och arbeta, vilket kan bidra till mer 
varierade arbetsställningar (Gudmundsson, 1997). 
 
Det finns många sätt att uppnå omväxling gällande arbetsställningar. Höga bord vid vilka 
eleverna kan stå eller sitta på höga stolar skulle kunna finnas bakom de vanliga borden. Detta 
skulle ge elever möjlighet att stå upp och lyssna på den som föreläser. De skulle dessutom 
kunna se bra över sina klasskamraters huvuden och slutligen skulle detta kunna bidra till 
bättre arbetsställningar för läraren som då inte skulle behöva böja sig eller dra runt en stol då 
denna ska hjälpa sina elever (Att se och andas i skolan, 1996). 
 
Skrivunderlägg kan behövas om klassrummet möbleras utan bord, tillfälligt eller permanent. 
Tunna masonite- eller pappskivor med en klämma för att hålla kvar pappret kan vara lämpligt 
om en grupp elever vill sitta i ring och samtala. Eller om någon vill sitta på golvet, med knäet 
som stöd för sitt underlägg. Ge gärna eleverna tillgång till mjuka mattor eller liggunderlag 
vilka möjliggör arbete på golvet. Fördelarna är att det är lätt att lägga ut sina papper och få en 
överblick samtidigt som den nya arbetsställningen öppnar möjligheter för nya tankebanor 
(Gudmundsson, 1997). 
 
I ett klassrum där all möblering är riktad mot ena kortsidan uppstår en stark känsla av 
ordning. Det inbjuder inte till eget skapande och kreativitet, utan förmedlar känslan att det är 
läraren som kan och eleverna som ska lyssna. Dessutom brukar klockan hänga precis ovanför 
tavlan så att eleverna ser hur tiden släpar sig fram. Den borde istället hänga på motstående 
vägg så att läraren ser hur tiden springer iväg (Gudmundsson, 1997). 
 
De globala inlärarna (holistikerna) använder enligt Gudmundsson (1997) huvudsakligen den 
vänstra hjärnhalvan och dessa elever mår bra av en informell möblering, medan analytiska 
inlärare föredrar den traditionella skolmiljöns raka linjer och sparsamma inredning (figur 2). 
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Många elever har förmågan att växla mellan att vara globala respektive analytiska inlärare 
beroende på aktuell möblering. Att ha en informell zon i klassrummet kan enligt 
Gudmundsson också skicka signaler om vilken kunskap skolan värderar och skriver vidare att 
"elever skapar ofta med stor glädje och entusiasm informella miljöer som skiljer sig avsevärt 
från de traditionella klassrummen och institutionerna" (Gudmundsson, 1997, s. 18). 
 

     
Figur 2. Skillnader i behov mellan globala och analytiska inlärare 
(Gudmundsson, 1997, s. 24). 

 
Björklid (2005) skriver om arbetsplatsen som individens privata zon, där även elever bör ges 
möjlighet att få arbeta ostört. Gudmundsson (1997) följer samma tanke och skriver: 
"Människor försöker omedvetet att skapa en omslutning omkring sig, som om man 
exempelvis stod i en bubbla" (s. 33). Ett konkret förslag från Gudmundsson är att bygga en 
äggliknande bubbla eller telefonkiosk i vilken eleven kan sitta respektive stå och arbeta 
(figur 3). 

     
Figur 3. Avskilda arbetsplatser för den enskilde – rymdbubblan och telefonkiosken  
(Gudmundsson, 1997, s. 34 och  s. 76). 
 

En avgränsad läshörna kan lätt skapas i ett hörn med hjälp av två bokhyllor. Det bör finnas ett 
fönster i hörnan för dem som önskar dagsljus, men också gardiner så det blir möjligt att 
dämpa ljuset för de holistiska läsarna. Hörnan kan vara en plats för läsning, eftertanke, 
avkoppling eller vila. Läshörnan får gärna innehålla små vägglampor, mattor, kuddar av olika 
storlekar och fåtöljer som gör den inbjudande. Den bör helst inte vara för stor då det är dess 
kompakthet som gör den mysig och dessutom bör antalet elever som får vistas i läshörnan 
begränsas till 5 - 6 stycken. Ett alternativ till den enkla läshörnan som ovan beskrivits är att 
bygga ett loft i hörnet av rummet. Upp tar sig eleverna med hjälp av en stege. Loftet kan vara 
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en mysig arbetshörna med mattor och kuddar där eleverna kan ha en god överblick. Under 
loftet blir en mysig läshörna med några spotlights i halvmörkret (figur 4) (Gudmundsson, 
1997). 
 

 
Figur 4. Loft med mysig läshörna inunder 
(Gudmundsson, 1997, s. 82). 
 

Sittriktiga möbler är inte alltid självklart när det handlar om elever. Hellsten (2000) 
konstaterar att nästan alla elever sitter på samma slags stolar som för fyrtio år sedan. Han 
skriver att 15 procent av flickorna och 10 procent av pojkarna i årskurs 9 har ont i ryggen mer 
än en gång i veckan. Hellsten konstaterar att många lärare är medvetna om att ett 
stillasittande kan leda till ryggbesvär, men ändå tillrättavisar flertalet lärare elever som går 
upp från stolen då inte arbetsuppgifterna kräver det. I den danska artikeln Laering, 
undervisning og rum konstaterar Håkonsson (1998) att det är mycket tröttande att sitta stilla. 
En bra miljö för lärande fordrar aktivt deltagande med alla sinnen och detta måste 
möjliggöras genom en god möblering där hela kroppen får delta. 
 

3.3.8.2 Ljus 
Ljuskällor indelas i naturliga respektive artificiella. Den naturliga ljuskällan är solen, medan 
de artificiella brukar delas upp i allmänbelysning och platsbelysning. Allmänbelysning är ett 
komplement till dagsljuset och är viktig framförallt på morgon och kväll under den mörka 
årstiden. Platsbelysningen ska däremot tillföra extra ljus vid behov (Att se och andas i skolan, 
1996). 
 
Gudmundsson (1997) skriver att det inte är entydigt vad en god ljusmiljö är, detta är 
subjektivt och hänsyn bör tas till vad eleverna tycker. Ofta går det att dela in klassrummet i 
zoner där vissa områden är mer upplysta än andra. Det kan också vara lämpligt att förse både 
takarmatur och annan belysning med reostat, en vridkontakt på väggen eller lampsladden, 
med vilken det går att ställa in belysningsstyrkan. Detta kan förändra belysningen i rummet i 
samklang med deltagarnas tillfälliga behov. 
  
En lista i boken Att se och andas i skolan (1996, s. 93) visar belysningens viktigaste 
egenskaper med visuell anknytning:  
 
o Luminans och luminansfördelning 
o Bländning, skuggor och reflexer 
o Ljusets riktning mot arbetsytor och synobjekt 
o Belysningsstyrka 
o Ljusfärg och färgåtergivning. 
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Luminans är ett mått på hur mycket ljus en yta återreflekterar mot en betraktares ögon. 
Luminansen hos en belyst yta beror på det infallande ljusets riktning, belysningsstyrkan och 
ytans ljusreflekterande egenskaper (Att se och andas i skolan, 1996). I boken Bra innemiljö i 
skolan (1992) skrivs att en alltför ojämn luminansfördelning i rummet bör undvikas då ögat 
gärna söker sig mot de ljusaste fläckarna och adapterar den nivån, vilket innebär att den egna 
arbetsplatsen sedan kan verka alltför mörk. Detta är en vanlig problematik i klassrum med 
direkt solinstrålning. Likaså kan det vara tröttande om den egna arbetsplatsen är mycket 
ljusare än omgivningen. Luminansen påverkas inte bara av belysningen utan också av vilka 
färger interiören har. Oönskade skillnader i luminans kan minskas om väggar och tak målas i 
ljusa färger. En annan fördel med de ljusa färgerna är att belysningsarmaturen inte 
kontrasterar lika mycket mot taket och således bländar mindre. 
 
Bländning är en mycket viktig faktor i belysningssammanhang. Den uppkommer på grund av 
alltför stora luminansskillnader mellan olika delar av synfältet. För att slippa bländning ska 
lysrören vara rätt avskärmade, tavelbelysning får inte reflekteras i skrivtavlan, blanka ytor i 
inredningen bör tas bort och ljuset bör inte komma framifrån utan helst snett bakifrån ner på 
elevens arbetsplats (Arbetsmiljökvalitet i skolan, 2002). Vanlig blyertsskrift kan blända utan 
att läsaren tänker på det, med konsekvensen att kontrasten mellan papper och text minskar 
vilket gör texten mer svårläst (Bra innemiljö i skolan, 1992). Detta är en konsekvens av att 
bländning är tidsberoende; kortvarigt klarar personer en stark bländning, men då ögat utsätts 
under lång tid är även den allra minsta bländningen besvärande (Att se och andas i skolan, 
1996). 
 
Ljusets riktning och dess grad av hårdhet påverkar formuppfattning, skuggbildning och 
kontrast. Ljus från olika riktningar ger mjukare skuggor som underlättar formseendet (Att se 
och andas i skolan, 1996). 
 
Belysningsstyrka är ett mått på hur mycket ljusstrålning som träffar en yta. Den är ett mått på 
kvantitet och säger inget om belysningens kvalitet (Att se och andas i skolan, 1996). 
 
Ljus kan upplevas som varmt, neutralt eller kallt. Eftersom strålningen i sig är osynlig är det 
samspelet med rummets färger som man upplever. Olika ljuskällor har strålning med olika 
spektral sammansättning och alltså olika förmåga att återge föremålets färger. 
Färgåtergivning är en mycket viktig kvalitetsfaktor när det gäller belysning av ett rum (Att se 
och andas i skolan, 1996). 
 
Grunden för skolans belysning är dagsljuset. När man planerar lärosalar ska man tillgodose 
dagsljuset, som styr vakenhet och andra viktiga biologiska funktioner i kroppen. Hormonet 
melatonin som gör människor trötta bildas i ökad utsträckning i fönsterlösa klassrum, medan 
stresshormonet kortisol tvärtom bildas hos personer som får arbeta i fönsterförsedda klassrum 
(Bra innemiljö i skolan, 1992). Dagsljuset påverkar kroppsrytmen, som ska ligga i fas med 
dygnsrytmen. Kommer dessa i otakt är det svårt att koncentrera sig och tillgodogöra sig 
undervisningen. Människors psykiska hälsa påverkas också av dagsljuset, stämning och 
humör är i högsta grad beroende av om solen skiner eller inte (Att se och andas i skolan, 
1996). 
 
Küller och Lindsten (1991) publicerade en omfattande studie som undersökt elever i 
klassrum med respektive utan fönster. De fann en viss ökning i sjukfrånvaron på grund av 
förkylningssjukdomar och influensa för eleverna i de fönsterlösa klassrummen, dessutom 
hade dessa elever något lägre kroppstillväxt under läsåret. Vidare beskriver 
Byggforskningsrådet, gällande sambandet mellan dagsljus, årstid och kortisolhalt 
(stresshormon) i kroppen, att det föreligger en systematisk årstidsvariation i 
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kortisolutsöndringen. Elever som arbetar i fönsterlösa klassrum utan dagsljuslysrör får därför 
basala störningar i hormonbalansen. Halten stresshormon som normalt går upp i februari 
månad för södra Sverige förskjuts flera veckor framåt.  
 
Rapporten kring arbete i de fönsterlösa klassrummen visar också att höga kortisolvärden kan 
förknippas med socialt samarbete, medan normala eller låga halter kan kopplas samman med 
koncentrationsförmåga. Detta borde nyttjas vid planeringen av arbetet såväl under skoldagen 
som under läsåret i sin helhet: ”Benägenheten till samarbete var störst i början av 
höstterminen, medan man under resten av skolåret arbetade betydligt mer självständigt” 
(Küller & Lindsten, 1991, s. 38). 
 
Dagsljus har enligt boken Arbetsmiljökvalitet i skolan (2002) visat sig vara den enskilt 
viktigaste faktorn för klassrumstrivsel. Gudmundsson (1997) menar att orsaken till detta är 
att dagsljuset återger färger på ett naturligt sätt och ger en variation i rummet. Ett rum där 
allting är lika ljust blir tråkigt; rummet känns ”ödsligt och kallt” (s. 33). 
 
Angående belysningens inverkan såg Byggforskningsrådet en additiv effekt mellan det 
naturliga dagsljuset och den artificiella belysningen (Küller & Lindsten, 1991). Artificiellt 
ljus av god kvalité kan uppväga en stor del av det naturliga dagsljuset, under den mörka 
årstiden, men aldrig ersätta det helt (Bra innemiljö i skolan, 1992). Detta eftersom ljus inte 
enbart handlar om ljusinfall, färg och sammansättning, utan lika viktigt är dagsljusets 
naturliga växlingar i styrka under dygnet (Arbetsmiljökvalitet i skolan, 2002). 
 
Det flimmer som framförallt utmärker lågenergilysrören, men som är en naturlig del hos alla 
lysrör, kan orsaka besvär hos människor. Vanligast är huvudvärk och ögonbesvär 
(Arbetsmiljökvalitet i skolan, 2002). I boken Hjärnbaserat lärande skriver Jensen (1997) om 
en undersökning som genomförts med 160 000 skolbarn i tolvårsåldern. Undersökningen 
visade att immunförsvar, hälsa och lärande hos eleverna hade förbättrats då belysningen byts 
från fluorescerande lysrör till fullspektrumbelysning. 
 

3.3.8.3 Färger 
Färger är en viktig ingrediens vid inredandet av ett klassrum. Färger påverkar 
sinnesstämning, känslor och inspiration. Färgsättningen bör inte vara alltför brokig eller gå i 
starka färger då detta kan oroa (Jensen, 1997). I boken Bra innemiljö i skolan (1992) står 
skrivet att ett ljust golv kan bidra till att dagsljuset sprids på ett bra sätt i hela rummet. Ett 
motargument till detta som tas upp är att naturen vanligtvis är mörkare nertill och ljusare 
upptill. Trädstammar blir ljusare mot toppen och himlen är ljusare än jorden. Det finns då 
forskare som menar att det är att bryta mot naturens mönster att ha ljusa klassrumsgolv och 
att detta kan störa eleverna. 
 
Den färg som vanligen används för klassrumsväggar är gul. Gult höjer vakenheten och är 
mentalt stimulerande. Det är en varm färg som känns välkomnande. Den ännu varmare röda 
färgen används sällan då den anses alltför stressande. Rött höjer människors 
försvarsberedskap och ökar adrenalinavsöndringen. Till dess fördel är att en del människor 
blir engagerade, upplyfta och kreativa av den intensiva färgen (Rydberg, 1991). 
 
Blått anses ge motsatt effekt mot rött. Den sänker blodtryck, puls och adrenalinhalt. Detta gör 
att människor känner sig sömniga i blå rum. Det blå rummet känns också stort och luftigt 
(Rydberg, 1991). 
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Grönt står för balans och harmoni. Den skapar förutsättningar för ett balanserat sinne. 
Tidigare var den mycket vanlig i arbetsrum då den ansågs lugnande och behaglig för ögonen. 
Vitt är en annan färg som känns lugnande, men också något kall. Dess största fördel är att 
den framhäver dagsljuset på en bra sätt och bidrar till en känsla av rymd. Behagligt är annars 
att vistas nära naturfärger som gräddvitt, gulbrunt, trä- eller stenfärgning (Rydberg, 1991). 
Träpanel kan därför vara ett alternativ till målade väggar. Det känns varmt och ombonat, men 
riskerar dock att ta alltför mycket ljus (Jensen, 1997). 
 

3.3.8.4 Ljud 
Klassrummet bör vara inrett så att hänsyn tas till rummets ljudisolering, akustik och buller. 
Dessa tre faktorer påverkar hur ljud upplevs i klassrummet. Viktigt är att skapa en god 
ljudmiljö, låga bullernivåer och en akustik som ger bästa möjliga hörförhållanden. Förbättrad 
akustik kan uppnås genom att de ljudabsorberande plattorna av mineralull som ska finnas i 
taket också sätts i 45 graders vinkel mellan tak och alla väggar (figur 5). Detta förändrar inte 
möjligheten att uppfatta tal, men tester visar att det ger bättre ljudkvalitet (Arbetsmiljökvalitet 
i skolan, 2002). En god ljudmiljö i klassrummet skapas med tillräcklig ljudisolering, tysta 
installationer (ventilationsanläggningar m.m.), rätt rumsakustisk dämpning och utformning 
samt möbler och teknisk utrustning som inte bidrar till onödig ljudalstring (Att se och andas i 
skolan, 1996). 
 
 

 
 
Figur 5. Ljudabsorbenter 
(Bra innemiljö i skolan, 1992, s. 63). 

 
Buller definieras som icke önskvärda ljud. Lågfrekvent ”dovt” buller samt kontinuerligt 
buller med låg ljudnivå kan ha sömngivande effekt. Dessa kan bidra, tillsammans eller var för 
sig, till att elevens koncentrationsförmåga minskar. Undersökningar har visat att elever är 
speciellt känsliga för bullerpåverkan vid verbala uppgifter som läsning och skrivning (Att se 
och andas i skolan, 1996). Bakgrundsbullret kommer ofta från ventilationssystem, vattenrör, 
steg i korridorer samt motortrafik utanför byggnaden. Detta leder till försämrade 
skolprestationer som följd av bristande koncentration, stress och trötthet. Det finns forskning 
som tyder på att människor som vistas under längre tid i bullriga miljöer kan få kroniska 
uppmärksamhetsstörningar. I värsta fall kan höga bullernivåer i klassrummet medföra 
hörselskador (Arbetsmiljökvalitet i skolan, 2002). I dagens integrerade skola där elever med 
hörselnedsättning finns i vanliga klasser måste också kraven på en god ljudnivå höjas 
(Björklid, 2005): ”Hörselskadade är mer störda av bakgrundsbuller än andra, varför en 
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integrerad skola också måste öka kraven på isolering, ljudnivå och efterklangstid” (Björklid, 
2005, s. 107). Figur 6 visar på vilka sätt ljud kan tränga in i ett klassrum. 
 

 
Figur 6. Bullrets vägar in i klassrummet 
(Bra innemiljö i skolan, 1992, s. 60). 

 
Musik kan påverka inlärningen. Jensen (1997) skriver att inlärda kunskaper snabbare befästs 
med musik och att den kan motivera en grupp att sätta igång ett arbete. Musik kan användas 
för att lugna elever som har svårt att gå ner i varv. Genom att även den högra hjärnhalvan 
aktiveras, ökar elevernas kreativitet. Musikens tempo påverkar hjärtrytm och andning vilket i 
förlängningen bestämmer människans humör och sinnestillstånd. Musikanvändningen får 
dock inte gå till överdrift, vid maximalt en tredjedel av lektionstiden får musik användas för 
inte trötta ut eleverna. Jensen har också förslag på olika typer av instrumentalmusik för 
avslappning, brainstorming och föredrag. 
 
Gudmundsson (1997) framhåller att det finns elever som inte klarar av att höra musik då de 
ska arbeta och förespråkar därför en indelning av klassrummet i olika ljudzoner anpassade 
efter elevers olika behov. Om inte detta är möjligt menar han att det bör finnas öronproppar 
för de elever som inte vill bli störda. 
 

3.3.8.5 Temperatur 
I boken Att se och andas i skolan (1996) skrivs att rumstemperaturen i ett klassrum ligger 
lämpligast omkring 20-22°C. Denna temperatur uppfattas av de flesta människor som 
operativ temperatur. Vidare skrivs att skollokaler ofta är byggda med en fönstervägg med 
stora glasytor som under vintertid är kalla, vilket gör att personer som sitter i närheten av 
fönstret upplever lufttemperaturen som kall även om den är över 20°C. Från de kalla 
fönsterytorna kan det förekomma så kallat kallras eller golvdrag. Detta blir ännu mer 
besvärande om fönstren är otäta och den kalla uteluften kan tränga in. För att undvika 
golvdrag bör det finnas värmeelement under fönstren. Även under sommarförhållanden 
påverkas innetemperaturen, i detta fall av solen. ”En värmebelastning som medför ökning av 
kroppstemperaturen ger en parallell sänkning av muskeltonus och vakenhetsgrad och därmed 
den mentala aktiviteten” (Att se och andas i skolan, 1996, s. 25). 
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I Möjligheternas skola (1996) skrivs att den mentala prestationen minskar med 80 % om 
temperaturen höjs från 22°C till 30°C. Vidare konstateras att en alltför jämn 
temperaturstimuli kan verka tröttande och därför är det bra om temperaturen mellan olika 
klassrum kan variera med en eller två grader. 
 
Gudmundsson (1997) skriver att temperaturen har stor betydelse för många elever, men inte 
alla. Han menar att kvinnor i allmänhet vill ha något varmare än män. Det är ofta bättre med 
något svalare, än för varmt. De praktiska tips Gudmundsson ger är att uppmana de varma 
eleverna att sätta sig vid fönstret och de som fryser att ta på sig en tröja. Figur 7 visar hur 
temperaturen varierar mellan olika delar av klassrummet. Det är också lämpligt att läraren 
ibland går ut ur klassrummet några sekunder för att sedan kunna känna om temperaturen är 
tillfredsställande. Det är nämligen svårt för en människa att märka när temperaturen sakta 
stiger i den miljön vederbörande vistas.  
 

 
 
Figur 7. Temperatur i luft och på ytor 
(Bra innemiljö i skolan, 1992, s. 65). 

 

3.3.8.6 Luft 
Luftkvaliténs påverkan av välbefinnandet och studieverksamheten ger inte en lika omedelbar 
effekt som temperaturen. Huvudvärk och trötthet uppkommer ofta efter en långvarig vistelse 
i dålig luft. Koldioxiden är enklast att mäta och ger en god indikation på koncentrationen 
även av övriga luftföroreningar från människor (Att se och andas i skolan, 1996). 
 
Bland elever i svenska grund- och gymnasieskolor har 40 % någon allergi och cirka 10 % har 
astma. Vidare skrivs i boken Astma och allergi i skolan (1999) att det är skolans ansvar att 
allergiutlösande ämnen hålls på minimal nivå i skollokalerna. Skolans planering ska lägga 
grunden för en gynnsam inlärningssituation även för elever med astma och allergi. Det finns 
belägg för att överkänsliga elevers prestationer minskar under björkpollensäsongen. Likaså 
minskar prestationerna hos astmatiker om de placeras i en klass med många kattägare, det 
kan dessutom komma att förvärra hela astmaproblematiken.  
 
Björklid (2005) skriver om en studie gjord på två Waldorfskolor av forskarna Bjurström och 
Stålbom från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. De två Waldorfskolorna hade lägre 
andel allergiker än de kommunala skolorna. Waldorfskolorna hade visserligen undermåliga 
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ventilationssystem, men de tillämpade fönstervädring under rasterna. Genom intervjuer 
visade det sig också att fönstervädringen uppskattades av brukarna. 
 
Dofter som finns i luften påverkar lärandet. Om en person känner en doft som den tycker om 
slappnar den av och känner sig lugn, medan dålig lukt kan få personen att helt tappa 
koncentrationsförmågan. Gudmundsson (1997) rekommenderar därför att man i klassrummen 
använder olika doftkrus för att stimulera och påverka elevernas lärande. 
 

4 Metod 
Inom avsnittet kring metod gör vi en ”kunskapsresa” som har sin utgångspunkt i filosofin, 
och som sedan via metavetenskapen och vetenskapen avslutas i verkligheten. Denna 
”kunskapsresa” i form av en beskrivande och utredande metodtext är för oss nödvändig; att 
under resans gång väcka tankar och formulera olika ställningstaganden. Sammantaget leder 
”kunskapsresan” fram till en fördjupad förståelse och en slutligt formulerad kunskapsansats. 
 
All forskningsverksamhet syftar till att producera ny kunskap. Det centrala inom denna 
verksamhet är att forskningsarbetet måste vara teoretiskt förankrat; arbetet utgår från 
etablerade teorier och modeller. Forskaren har även vetenskapssamhällets krav och normer 
att leva upp till. Kunskapen som forskaren produceras ska tillföra vetenskapssamhället ny 
kunskap; bidra till en utveckling av redan existerande teorier. Men vad är då vetenskap och 
forskning? Enligt Egidius (2000b) så är definitionen av vetenskap ”bedrivande av forskning”, 
en definition som vi använder oss av i vårt arbete. De olika traditionerna inom 
vetenskapssamhället har olika svar på denna fråga, men de syftar alla till att producera ny 
kunskap (Patel & Davidson, 1994).  
 
Vad är kunskap? Hartman (1998) summerar sin syn på kunskap inom kunskapsteorin som att: 
 

... en person har kunskap om han har en trosföreställning som är både rättfärdigad och sann. En 
trosföreställning är ett mentalt tillstånd som representerar något som personen tror är fallet. Det finns 
många uppfattningar om vad det innebär att en trosföreställning är sann. De vanligaste är att 
trosföreställningen är sann om (1) den korresponderar mot omvärlden; (2) den är koherent med andra 
trosföreställningar; eller (3) den är användbar. Med att trosföreställningen är rättfärdigad menas att 
man kan ge goda skäl för den… (Hartman, 1998, s. 86). 

 
Vad är då vetenskaplig kunskap? Detta är inte lika lätt att beskriva. Hartman utgår ifrån en 
idé om att vetenskaplig kunskap är en del av kunskap i allmänhet. Inom den vetenskapliga 
kunskapen så är trosföreställningen att en vetenskaplig teori är sann. Vad som är sant kan 
förenklat beskrivas som att en teori är sann om den korrekt beskriver världen genom 
teorierna. Att rättfärdiga sin trosföreställning gäller även inom den vetenskapliga kunskapen; 
om inget rättfärdigande finns, och teorin saknar stöd, finns det ingen anledning att tro på den 
(Hartman, 1998). 
 
Vårt arbete syftar även det till att bidra med ny kunskap. Men för att komma dithän måste vi 
analysera insamlade data på ett systematiskt sätt utefter en bakomliggande teori om hur dessa 
data bör analyseras. Det centrala är alltså att vi måste ha någon slags teori om hur insamlade 
data tolkas. Teorin, eller teorierna, som finns inom vetenskapen kan härledas tillbaka till mer 
grundläggande vetenskapsteorier som inryms inom metavetenskapen. Metavetenskapen 
bottnar i sin tur i filosofin, i vårt arbete – den teoretiska filosofin. 
 
Patel och Davidson (1994) anser båda att det kan vara värdefullt att initialt skaffa sig en 
”karta” över vad som brukar räknas in i vetenskaplig verksamhet. ”Kartan” inrymmer de 
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olika vetenskapliga delverksamheter inom vilka forskarna arbetar med att producera olika 
sorters kunskap och beskriver även hur delverksamheterna relaterar till varandra. Patel och 
Davidson benämner denna ”karta” som en kunskapsstege och inrymmer delverksamheterna 
filosofi, metavetenskap, vetenskap och verklighet. 
 

4.1 Filosofi – den fjärde och högsta nivån i kunska psstegen 
Innan Patel och Davidsons kunskapsstege beskrivs bör det nämnas att filosofi kan delas in i 
en praktisk och en teoretisk filosofi. Vi anser att gränsen mellan dem, i vissa avseenden, är 
flytande. Detta så till vida att vetenskapsteoretiska problem som aktualiseras speciellt inom 
kunskapsteori normalt räknas in under den praktiska filosofin, men däremot så borde den 
vetenskapsteori som gäller humaniora och samhällsvetenskap kunna räknas in under den 
teoretiska filosofin. Gränsen blir flytande och vi stödjer oss därför mot att Christer Stensmo i 
sin bok Pedagogisk filosofi (1994) har räknat in vetenskapsteorin under den teoretiska 
filosofin. 
 
Högst upp i kunskapsstegen befinner sig filosofin. Grovt inrymmer filosofin de tre 
delområdena naturfilosofi, värdefilosofi och kunskapsfilosofi. Inom naturfilosofin, eller med 
andra ord; ontologi eller metafysik, arbetar man med frågor om hur man ska förstå 
universums, människans och samhällets sanna natur och ursprung. Inom värdefilosofin 
arbetar man med moralfilosofiska och etiska samt estetiska frågor och här bör speciellt 
moralfilosofin lyftas fram som relevant för forskningen (djurförsök, databaser med 
information, hemligstämpla forskningsresultat etc.). Inom det tredje delområdet sorteras 
kunskapsfilosofin in, eller med ett annat ord; epistemologi, och här arbetar man med frågor 
om kunskapen ursprung och giltighet (Patel & Davidson, 1994). 
 
Vi sammanfattar ovanstående som att: 
 
Naturfilosofi  eller ontologi eller metafysik bygger på att förstå människan, samhället och 
universum. Ontologi kan även innebära kärnan i ett fenomen, t.ex. vårdandets ontologi. 
(Fenomen  avser i vårt arbete det som framträder för det mänskliga medvetandet genom att 
analysera en text, och därigenom skaffa sig tillträde till det mänskliga medvetandet genom att 
undersöka vad som framträder i detta.) 
. 
Värdefilosofi bygger på att förstå moral, estetik och etik 
 
Kunskapsfilosofi eller epistemologi söker kunskapens ursprung och frågar sig hur kunskap 
bildas och vad som är sann kunskap. 
 
Vetenskapsfilosofi innefattar alla ovanstående delar av filosofin och behandlar vetenskaplig 
kunskap. När man sedan går ner från vetenskapsfilosofin till ett mer praktiskt plan och bildar 
teorier om hur vetenskapsmän använder sina teorier (vetenskap om vetenskap) kallas det 
vetenskapsteori (beskrivs närmare under rubrik 4.2), eller med andra ord; kunskap och 
forskning om forskning. 
 

4.1.1 Teoretisk filosofi 

Stensmo (1994) menar att den teoretiska filosofin arbetar med frågor som rör kunskap och 
inrymmer följande fyra delområden: Ontologi behandlar frågor om verklighetens mest 
grundläggande beskaffenhet. Epistemologi behandlar frågor om kunskapens bakgrund, 
uppkomsthistoria och orsakssammanhang samt kunskapens förutsättningar och giltighet. 
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Logik behandlar formella principer för resonemang, slutledning och bevisföring. 
Vetenskapsteori behandlar frågor om den vetenskapliga forskningens förutsättningar och 
metoder. 
 

4.2 Metavetenskap – den tredje nivån i kunskapssteg en 
Närmast under filosofin i kunskapsstegen ligger nivån för metavetenskapen. 
Metavetenskapsnivån kan i sig delas in i två delområden; vetenskapsteori och 
vetenskapsfilosofi. (Vi kommer fortsättningsvis i vårt arbete inte ytterligare behandla 
vetenskapsfilosofin utan nu bara kort nämna att den handlar om kunskapsfilosofiska frågor 
för vetenskaplig verksamhet.) Fokus läggs i stället på vetenskapsteorin. Enligt Patel och 
Davidson (1994) arbetar vetenskapsteoretikern fram teorier om andra teorier, detta genom att 
studera hur forskare inom olika vetenskapliga områden arbetar. Det studerade objektet för 
vetenskapsteoretikern är själva verksamheten på vetenskapsnivån i kunskapsstegen. Den 
vetenskapliga verksamheten beskrivs därefter i en teori om en teori; en s.k. metateori. Teorin 
återkopplas till verksamheten som studerats för att hjälpa de inom verksamheten att bättre 
förstå sin (egen) verksamhet. Sammantaget skapas det en teoribildning om andra teorier. 
 
Inom vetenskapsteorin nyttjas de andra grenarna i den tidigare beskrivna teoretiska filosofin 
(se tidigare rubrik 4.1.1). Ontologin berättar något om den verklighet man avser att studera. 
Epistemologin anger hur man kan få kunskap om de fenomen som studeras och vad denna 
kunskap kan bestå i. Logiken ger regler för hur slutsatser kan dras om fenomenet (Stensmo, 
1994). 
 

4.3 Vetenskap – den andra nivån i kunskapsstegen 
Nästa nivå i kunskapsstegen inrymmer de egentliga vetenskaperna. Det är på denna nivå som 
majoriteten av alla forskare är verksamma. Forskarnas huvuduppgift är att producera kunskap 
i form av vetenskapliga teorier. Dessa teorier ska då i sig göra så att verkligheten omkring 
blir mer lättförståelig. Man brukar skilja på empiriska och icke empiriska vetenskaper, varav 
den empiriska vetenskapen kännetecknas av att kunskaperna grundas på observationer av 
verkligheten. Man försöker alltså skaffa sig erfarenheter genom observationer av vår 
omvärld, observera verkligheten och därigenom få kunskap. Inom olika vetenskapliga 
discipliner har det uppstått olika skolbildningar och olika synsätt på hur forskning och 
vetenskaps ska bedrivas. Det har bildats olika läger av synsätt på vad vetenskaplig kunskap 
är, vilken kunskap man ska söka, hur forskningen bör bedrivas och vilken roll forskaren har 
(Patel & Davidson, 1994). 
 
För att tydliggöra de olika synsätten så börjar vi med att utgå från tidigare nämnda Stensmo 
(1994) som menar att vetenskapens olika uppgifter är att beskriva, förklara eller förstå. En 
närmare innebörd av vad dessa begrepp betyder i vetenskapliga sammanhang och vad det kan 
betyda inom pedagogisk forskning beskrivs under närmast följande rubriker kring olika 
vetenskaper: den beskrivande, den förklarande och den förstående vetenskapen. 
 

4.3.1 Den beskrivande vetenskapen 

Ett fenomen eller ett fält beskrivs med symboler, bilder eller ord. Beskrivningen söker svar 
på deskriptiva frågor som hur? vad? när? vilka? vem? Inom den pedagogiska forskningen 
inryms bl.a. den beskrivande vetenskapen fenomenologi. Vid fenomenologiska observationer 
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vill man frigöra sig från sina ”för-föreställningar” om fenomenen och försöka beskriva dem 
så rent som möjligt (Stensmo, 1994). 
 

4.3.2 Den förklarande vetenskapen 

Ett fenomen eller en händelse förklaras med hänvisning till en orsak, t.ex. att orsak A leder 
till händelse B. En förklaring söker svar på den analytiska frågan varför? Pedagogisk 
vetenskap som har orsaksförklaring som mål använder sig bl.a. av naturvetenskapernas 
forskningsmetodik. Inom den pedagogiska forskningen inryms den förklarande vetenskapen 
positivism (Stensmo, 1994). 
 

4.3.3 Den förstående vetenskapen 

Ett fenomen eller en händelse klargörs genom att söka efter den mening fenomenet eller 
händelsen har för en människa i ett bestämt sammanhang. Frågorna som ställs kan vara både 
deskriptiva och analytiska. Pedagogisk vetenskap som är förståelseinriktad har 
humanvetenskapernas forskningsmetodik som förebild. Forskningen är kvalitativ så till vida 
att man arbetar med berättelser, verbala utsagor eller bilder. Förståelsen avser en kontextuell 
händelse, alltså dess betydelse eller dess budskap. Inom den pedagogiska forskningen inryms 
den förstående vetenskapen hermeneutik som försöker uttolka budskap (Stensmo, 1994). 
 

4.4 Verkligheten – den första och lägsta nivån i ku nskapsstegen 
Den kunskap som genom vetenskapliga teorier produceras inom vetenskapen ska göra 
verkligheten omkring oss mer förståelig. Inom vetenskapen är objektet företeelser i 
verkligheten. Objektnivån i verkligheten är universum, levande organismer, människan, 
materien, samhället, psyket, historien etc. (Patel & Davidson, 1994). 
 
Inom filosofin, på metavetenskapsnivån och inom olika vetenskapliga discipliner har det växt 
fram olika skolbildningar som alla har olika syn på hur forskning och vetenskap ska bedrivas. 
Hela kunskapsstegen har delats upp i olika läger och inom dessa läger finns olika syn på vad 
vetenskaplig kunskap är, vilken kunskap som ska sökas och hur forskningen ska bedrivas 
samt vilken roll forskaren har. Två stora sådana skolbildningar är positivismen och 
hermeneutiken (som sorteras in under humanvetenskapen) (Patel & Davidson, 1994). 
 

4.5 Positivism och humanism (humanvetenskap) 
Inom samhällsvetenskaperna finns två huvudlinjer för vetenskapligt perspektiv; positivism 
respektive humanism eller humanvetenskap. Den vetenskapliga uppfattningen inom 
positivismen framhåller att alla vetenskaper ska använda perspektiv och metoder som liknar 
naturvetenskapens. Den vetenskapliga uppfattningen inom humanvetenskapen framhåller att 
de perspektiv och metoder som används inom kulturvetenskaper ska gälla som förebilder för 
samhällsvetenskaplig forskning (Stensmo, 2002).  
 
Inom humanvetenskapen ligger fokus på människan, hennes verksamheter och resultaten av 
dessa. Det centrala för humanvetenskapen är språk i en vidare mening; här inkluderas talat 
och skrivet språk, kroppsspråk, bild och form, musik och dans. Alla dessa uttryck kan tolkas 
och förstås vilket leder till humanvetenskapens huvuduppgift; tolkning i syfte att förstå. Inom 
samhällsvetenskaperna har de humanvetenskapliga ansatserna ofta ställts som kritisk motvikt 
mot positivismen. Kritikerna har bl.a. menat att mänskliga verksamheter inte är regelbundna 
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och förutsägbara enligt positivistiska antaganden. Det humanvetenskapliga alternativet tar 
fasta på människans egenart, på människans livsmål och hennes värderingar (Stensmo, 2002). 
 

4.6 Humanism (humanvetenskap) 
Det finns några principer för vad som är kännetecknande för humanvetenskapen och några av 
dessa principer kan vara värda att nämna för att skapa en större förståelse av helheten inom 
vårt avsnitt kring metod.  
 
Några av dessa principer kan sammanfattas med att humanvetenskapen söker efter 
ändamålsförklaringar snarare än orsaksförklaringar, alltså söker man efter den avsikt en 
människa har med en handling, vad hon vill uppnå. Att ändamålsförklara en människas 
handlingar innebär att sätta sig i hennes ställe, med andra ord att vara empatisk. 
Humanvetenskapen sätter människan i centrum och värdefull forskning är forskning om 
sådant som är gott för människan, sådant som förbättrar hennes existensvillkor. Det innebär 
att humanvetenskapen kan ställa sig kritisk till forskning och politiska beslut som uppfattas 
som mindre goda för människan och hennes välfärd. Vetenskapen om människan och hennes 
verksamheter, känslor, tankar och handlingar har andra förutsättningar än vetenskapen om 
naturen. Människan har ett språk med vars hjälp hon kommunicerar med sin omvärld. I detta 
sammanhang inkluderar språket, utöver tal- och skriftspråk, även kroppsspråk, bild och 
formspråk samt musik och dans. Språket i sig och språkets produkter blir till texter i vid 
mening, dessa texter är humanvetenskapens arbetsmaterial. (Texter avser i vårt arbete alla 
livsyttringar som kommunicerar något till omvärlden. Detta kan utöver tal- och skriftspråk, 
även vara kroppsspråk, bild och formspråk, musik och dans.) Med texter i vid mening menas 
alla livsyttringar som kommunicerar något till omvärlden. Alla typer av mänskliga handlingar 
kan betraktas som en text som alltså kan göras till föremål för vetenskapliga studier. Språket 
och texterna, i en vidare mening, är produkter av människans mentala verksamhet, alltså 
hennes medvetande. Att analysera en text är att skaffa sig tillträde till mänskligt medvetande 
genom att undersöka vad som framträder i detta. Det som då framträder för det mänskliga 
medvetandet benämns fenomen och forskning om det som framträder, det som visar sig, i 
människans medvetande benämns fenomenologi. De texter i vid mening som produceras 
genom mänskliga verksamheter analyseras med tolkningsprinciper som benämns 
hermeneutiska (Stensmo, 2002). 
 

4.7 Hermeneutik  

Ambitionen i detta arbete är att ge en allmän bild av hermeneutiken. Hermeneutiken är idag 
mångfasetterad som företeelse inom vetenskapssamhället och det kan vara svårt att precist 
beskriva vad som är en hermeneutisk ståndpunkt. Men ambitionen är vidare att försöka ge en 
bild av vad som är kännetecknande för en allmän hermeneutisk ståndpunkt och även vad som 
är kännetecknande för hermeneutisk forskning idag. Hermeneutiken har under historiens 
gång förgrenat sig i olika stammar och inrymmer i dessa ett något varierande synsätt, och 
med dessa olika synsätt – även olika infallsvinklar. Detta arbete avser inte att fördjupa sig i 
detta. Arbetet vill istället förmedla en allmän bild av hur hermeneutiken idag ses som teori 
och metod, men framförallt visa på en praktisk modell; ett arbetssätt för att kunna tolka den 
information som vår undersökning gav. 
 
Om man ställer hermeneutiken och positivismen mot varandra så framträder två olika 
vetenskapliga forskningstraditioner. Metoderna står för två skilda tekniska eller strikt 
metodologiska angreppssätt, två diametralt motsatta livsinställningar eller världsåskådningar. 
En enkel beskrivning av skillnaderna skulle kunna vara att positivismen främst återfinns 
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inom tekniska och naturvetenskapliga områden och till sin karaktär är kvantitativ. Metoden 
försöker förklara hur världen är. Hermeneutiken återfinns främst inom human-, kultur- och 
samhällsvetenskaperna och är av kvalitativ karaktär. Metoden försöker förstå hur världen är, 
eller hur den uppfattas. Med tidens gång har hermeneutiken fått en allt vidare innebörd, och 
idag betyder hermeneutik ungefär allmän tolkningslära. 
 
Patel och Davidson (1994) menar att hermeneutiken nuförtiden tillämpas inom många olika 
vetenskapliga discipliner, men de nämner främst human- kultur- och samhällsvetenskaperna 
som de främsta användarna av hermeneutiken. Inom dessa vetenskapliga discipliner har 
hermeneutiken, som teori och metod, tolkats och formats på olika sätt. De grundläggande 
tankegångarna inom hermeneutiken har inspirerat många forskare, utan att de därmed 
nödvändigtvis tillämpar någon speciell metod eller teori. Ofta har ett allmänt humanistiskt-
hermeneutiskt synsätt fått stå som motvikt och front mot det positivistiska synsättet, ett 
synsätt som inom många vetenskaper har varit dominerande. Som motvikt till, framförallt, 
positivismen har hermeneutiken stått för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem samt 
även bidragit med en forskarroll som är öppen, subjektiv och engagerad. 
 
Hartman (1998) förklarar hermeneutiken genom att börja med ordets ursprung: Ordet 
hermeneutik stammar ur grekiskan och kommer närmast från teologin med betydelsen 
”tolkning av bibliska texter” Hermeneutiken som metod har sitt ursprung i medeltida 
tolkningar av bibeln. Syftet var att genom tolkningar kunna se bakom själva bibeltexten och 
därigenom nå förståelse för skapelsen. Under denna tidsepok var bibeln den allmänt erkända 
källan till kunskap om världen och människans natur samt dennes ursprung. Hermeneutiken 
fick under 1800-talet en bredare användning inom de estetiska vetenskaperna för att under 
1900-talet breddas till läran om tolkning i allmänhet. De allmänna tolkningarna kom att 
omfatta alla slags mänskliga handlingar och företeelser inom samhällen och beteenden. De 
tankar som hade växt fram inom samhälls- och beteendevetenskaperna var att varje människa 
hade sin egen unika uppfattning om sig själv och sin situation genom att de knyter en särskild 
mening till kontexten. Kunskap om denna mening benämns människans ”livsvärld” och 
uppnås inte genom att mäta utan genom att tolka människors beteende och försöka förstå 
deras föreställningar om omvärlden. Intresset fokuserar inte på hur världen är utan hur den 
uppfattas. Inom hermeneutiken brukar man utrycka det som hur världen tolkas. 
 

4.7.1 Hermeneutikens huvudmoment 

I boken Kunskapande metoder (2003) skriver Ödman att den hermeneutiska processen 
inrymmer fyra huvudmoment, dessa är tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Den 
ursprungliga betydelsen av tolkning är helt enkelt ”översättning”. Tolkning handlar idag 
fortfarande om översättning, men översättning som förmedling av innebörder och betydelser. 
Det andra momentet är förståelse som i detta sammanhang bäst förklaras med synonymen 
insikt. En insikt som inträffar när man finner lösningen på hur man ser en människa eller ett 
föremål; vad man ser detta föremål eller denna människa som. Förförståelsen, det tredje 
huvudmomentet, är själva grundförutsättningen för att man kan förstå. En hermeneutisk lag 
lyder: ”Utan förförståelse, ingen förståelse” eller, som Ödman menar att någon annan har 
formulerat det: ”Vi kan inte förstå utan att redan ha förstått”. Förförståelsen grundar sig på 
tidigare lärdomar och erfarenheter, och den innefattar även tidigare upplevelser och känslor. 
Detta gör att förförståelsen inte kan betraktas som neutral, den har alltid en riktning. Detta 
kan ses både som ett hinder och en tillgång när man försöker förstå ett tolkningsobjekt. 
Ödman menar att när man tolkar, aktualiseras vår förförståelse som medverkar till att avgöra 
vad man ser detta tolkningsobjekt som. Vid ytterligare prövning av tolkningen visar det sig 
ofta att man tolkat fel och att man då får ändra uppfattning. Det kan rent av vara så att all 
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tolkning börjar med ett missförstånd, men förförståelsen har ändock bidragit till en första 
orientering, vilket gör det möjligt att gå vidare. Detta ger att tolkning aldrig är ett 
förutsättningslöst fattande av något på förhand givet. Det fjärde momentet är förklaring. Det 
finns en nära relation mellan förståelse och förklaring samt att tolkningar mycket ofta 
innehåller förklaringar, eller bygger på dem. Dessa samband beror på att man måste förklara 
för att förstå, och det omvända; för att kunna förklara något så måste man först ha förstått det 
man förklarar.  
 
Ödman, Kunskapande metoder (2003), har sammanfattat de fyra momentens inbördes 
förhållande i en egen figur (figur 8). Han menar att den hermeneutiska processen pendlar 
mellan närhet och distans, och vidare mellan förklaring och förståelse. I tolkningar lägger 
man slutligen fram en förståelse via förklaringarna som har omarbetat den, tydliggjort den 
eller frambringat den. Förförståelsen utgör grundfundamentet som hela den hermeneutiska 
processen vilar på. 
 

 
 
Figur 8. Samspelet mellan tolkning, förståelse, förklaring och förförståelse 
(Kunskapande metoder, 2003, s. 76). 

 

4.7.2 Den hermeneutiska cirkeln 

Ödman anser vidare i Kunskapande metoder (2003) att hermeneutikens fyra huvudmoment 
saknar en viktig aspekt av hermeneutiskt arbete, nämligen en rörlighet, en dynamik mellan 
delarna. Tolkning och förståelse utgör processen mot den nya, och förhoppningsvis, 
fördjupade och vidgade förståelsen. I denna process utgår man hela tiden från en, mer eller 
mindre, nyanserad förförståelse beroende på föregående erfarenheter. Man pendlar hela tiden 
mellan del och helhet för att låta helheten belysa delarna, och delarna helheten. Detta sker för 
att den första förståelsen ofta är förenklad, eller till och med ett missförstånd. Det beror på att 
förförståelsen är outvecklad inför det granskade objektet. Förförståelsen bidrar dock till en 
första tolkning som snabbt upptäcks behöva nyanseras. Stegvis förändras perspektivet och 
därigenom förståelsen. Den vanligaste bilden för att visa denna process är den hermeneutiska 
cirkeln (figur 9). Observera att cirkeln endast tar i beaktande pendlingen mellan del och 
helhet i tolkningsprocessen. 
 

 
 
Figur 9. Den hermeneutiska cirkeln 
(Kunskapande metoder, 2003, s. 78, egen bearbetning). 
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Molander (1988) har en liknande syn på den hermeneutiska processen som Ödman. Han 
utrycker den hermeneutiska cirkeln som ”ingen förståelse utan förförståelse” eller ”en 
förståelse av delen förutsätter en förståelse av helheten” (s. 232). 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) utgår från att hermeneutiken har sina idéhistoriska rötter i 
renässansen, i två parallella delvis samverkande riktningar. Den ena riktningen har sina rötter 
i den idéhistoriska protestantiska bibelanalysen och den andra riktningen sina rötter i det 
humanistiska studiet av antika klassiker. Utgångspunkten är alltså textanalys. Även de anger 
att huvudtemat för hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten. I det omvända gäller att helheten består av delar och kan därför 
endast förstås ur dessa. Ett cirkelförhållande uppstår, den s.k. hermeneutiska cirkeln; delen 
kan endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna. 

 
Innan vi går vidare kan det här vara på sin plats att förtydliga vad hermeneutikens viktigaste 
uppgift egentligen är. Ödman i Kunskapande metoder (2003) beskriver det på följande sätt: 
 

En av hermeneutikens viktigaste uppgifter är att rekonstruera den kontext, av vilken det tolkande 
spåret är en del. Kännedom om kontext ger stadga åt våra tolkningar. Att rekonstruera det 
sammanhang av vilket tolkningsobjektet är en del blir därför också ett led i arbetet att konstruera 
rimliga tolkningar. Kunskap om kontext ökar på detta sätt sannolikheten för att vi ska kunna öka 
giltigheten hos våra tolkningar. Det är på detta sätt rimligt att tala om validitet även inom 
hermeneutiken (Kunskapande metoder, 2003, s. 80). 

 
Den hermeneutiska cirkeln har ibland kritiserats för att den har ett inbyggt motsatsförhållande 
och är för statisk. Detta löstes genom att teoretikern Radnitzky (1970) gjorde om cirkeln till 
en spiral för att därigenom beskriva tolkningsprocessen som en erfarenhets- och 
kunskapsbaserad process där en möjlig förståelsetillväxt erhålls. 
 

4.7.3 Den hermeneutiska spiralen 

En variant av den hermeneutiska cirkeln blev då genom Radnitzky den så kallade 
hermeneutiska spiralen. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) illustrerar spiralen enligt 
figur 10. 
 

 
Figur 10. Den hermeneutiska spiralen enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 222, egen bearbetning). 
 
Följande händer under ett varv i den hermeneutiska spiralen: Grunden, eller utgångspunkten 
är att besitta en förförståelse av det som ska undersökas. Man vet något, har en förkunskap 
om det problem, eller områden av problem, som ska undersökas. Men hjälp av den 
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förförståelse som finns så kan man formulera intressanta problem, hypoteser etc., med vars 
hjälp man inleder en dialog med undersökningsmaterialet (Dialog avser i vårt arbete en 
tvåvägsprocess mellan forskaren och fysiska personer, men även böcker, bilder, 
observationer av beteenden, anteckningar etc.) Svaren utifrån dialogen ger intryck som 
tolkas, vilket leder till en ökad förståelse, som leder till nya frågor, ny dialog osv. Det 
hermeneutiska tillvägagångssättet förutsätter en fullständig förståelse av händelseförloppet 
genom att tolka och sedan till en meningsfull helhet sammanfoga det som finns i människors 
medvetande. Helheten kan sägas, eller antas, vara summan av de inblandades upplevelser av 
helheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Det finns varianter av den hermeneutiska spiralen. Som nämnts i avslutningen under den 
hermeneutiska cirkeln ville ju Radnitzky att spiralen skulle beskriva tolkningsprocessen; en 
erfarenhets- och kunskapsbaserad process och där då en möjlig förståelsetillväxt erhålls. 
 
Ödman i Kunskapande metoder (2003) beskriver och illustrerar spiralen (figur 11) på ett 
något mer innehållsrikt sätt. Figuren illustrerar pendlingen mellan del och helhet under 
tolkningsprocessens gång. Den innehåller den grundprincip som den hermeneutiska cirkeln 
och spiralen bygger på; att del och helhet ömsesidigt ska stödja varandra. Figuren illustrerar 
vidare hur empirin; det material som tolkas får sin innebörd genom att relateras till tolkarens 
erfarenhet, teoretiska perspektiv och kunskaper. Men också genom att innebörden fås genom 
att ses i ljuset av de tolkningar som växer fram. De erfarenheter, teoretiska perspektiv och 
kunskaper som samtidigt ingår i tolkarens förförståelse förändras under tolkningsarbetets 
gång. Samtidigt visas att tolkningsprocessen inte nödvändigtvis resulterar i förståelsetillväxt. 

 
Figur 11. Den hermeneutiska spiralen enligt Ödman 
(Kunskapande metoder, 2003, s. 78, egen bearbetning). 

 
Vad kan föranleda att tolkningsprocessen inte nödvändigtvis resulterar i en förståelsetillväxt? 
Vad händer om det finns samband och mekanismer i processerna som människorna inte 
själva känner till, men som ändå styr deras handlingar? Om det som uppges eller det som 
anges är falskt eller bristfälligt? Då finns en risk att den tolkande, hermeneutiska ansatsen 
inte räcker till. 
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Tolknings- och förståelseprocessen behöver inte nödvändigtvis leda till en högre, eller bättre, 
nivå av förståelse. Fördomar i både tänkandet och handlandet menar Ödman vidare är tecken 
på en sluten, eller cirkulär, förståelse. Den kännetecknas av att bekräfta sig själv; ny och 
motstridig information omtolkas för att bättre stämma överens med den tidigare förståelsen. 
 
Det kan även rent språkligt föreligga risker med den hermeneutiska tolkningsmetoden. Metod 
innebär att en person förstår en annan persons handlingar. Det viktigaste sättet att förstå är 
genom språket och att om det inte finns något gemensamt språk eller om det finns stora 
skillnader mellan de betydelser som de inblandade personerna lägger i orden, blir förståelsen 
dålig. Språk och dialog mellan subjekt, människor, har stor betydelse inom denna typ av 
forskning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). 
 
Inom hermeneutiken är, sammanfattningsvis, forskningens syfte och den sökta kunskapens 
karaktär en förståelse av mänskligt vara. Forskningsobjekt är människors upplevelser och 
erfarenheter förmedlade genom språk och livsyttringar; oftast företrätt inom kultur- och 
humanvetenskap. Forskarens förhållningssätt bygger på inlevelse, värderingar och 
subjektivitet; forskaren står i en inre relation till forskningsobjektet, forskaren är en del av 
samma verklighet som studeras. Metodologin bygger på en kontinuerlig förståelse och 
tolkning (Patel & Davidson, 1994). 
 

4.7.4 Hermeneutiken som metodologi 

Utifrån den hermeneutiska spiralen som metodologiskt textanalysverktyg blir den 
hermeneutiska tolkningen en flerstegsprocess som startar i texten som helhet (observera här 
vår tidigare definition av begreppet text), för att sedan granska enskildheter i texten, för att 
sedan återvända till helheten med förhoppningsvis en fördjupad förståelse av textens 
budskap. Denna process; den hermeneutiska spiralen, kan fortsätta ytterligare varv. Enligt 
Stensmo (2002) innebär denna process att arbeta sig igenom fyra steg: 
 
Steg 1 innebär att forskaren försöker bilda sig en uppfattning om texten som helhet; Vad är 
detta? 
 
Steg 2 innebär att söka efter tema/teman i texten. 
 
a) Ett tema är en upplevelse av fokus, av mening, själva poängen. I texten söker man textens 
mening, dess poäng. 
 
b) Ett tema är i bästa fall en förenkling. Så snart man hittar en temaformulering, känner man 
att något faller utanför, att temaformuleringen är en inadekvat summering av meningen. 
 
c) Ett tema är inte en företeelse som man möter på en bestämd plats eller i ett bestämt 
moment i texten. Ett tema är ingen sak utan ett tema är spritt över hela texten. 
 
d) Ett tema är formen för att få fatt i det man försöker förstå. Teman beskriver aspekter av 
livserfarenhetens struktur. 
 
Temasökandet kan vara globalt och ha hela texten i fokus under sökandet: ”Vilka kärnfulla 
meningar fångar den grundläggande meningen eller det väsentliga i texten som helhet?” 
Temasökningen kan vara selektiv och inriktas mot särskilt intressanta partier i texten: ”Vilka 
påståenden eller fraser synes särskilt relevanta för det fenomen eller den upplevelse som 
beskrivs?” 
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Temasökningen kan vara detaljerad och innebära att man närstuderar: ”Vad säger denna 
mening eller denna figur, eller grupper av dessa, om det fenomen eller den upplevelse som 
beskrivs?” 

 
Steg 3 kan vara att jämföra texter med likartade teman. Genom att jämföra upplevelser och 
erfarenheter som är likartade, kan man säkrare fånga kärnan i en viss typ av upplevelser. 
 
Steg 4 innebär att man återvänder till texten som helhet med den fördjupade förståelse av 
upplevelser och erfarenheter som mellanstegen (2 och 3) har gett. Den hermeneutiska 
spiralen har fullbordat ett varv. En ny syn på helheten kan innebära att man går ett nytt varv 
med nya tematiseringar och nya jämförelser. Processen fortsätter till dess man uppnått ett 
godtagbart resultat; en mättnad där man inte kan utvinna mer av materialet. 
 

4.8 Kunskapsansats 
Vår undersökning utgår från ett empiriskt holistiskt perspektiv. Ansatsen grundar sig på vår 
upplevda (för)förståelse för eleven och dennes skolmiljö, och att eleven och dennas skolmiljö 
tillsammans är en del av samhället, som är en del av världen; alltså ett slags ontologiskt 
ställningstagande. Den empirisk holistiska ansatsen bygger även på vår vetenskapsteoretiska 
(epistemologiska) kunskapsansats; alltså hur vi ser på hur kunskap bildas och vad som 
egentligen är sann kunskap. Vi tar alltså ett slags ställning till kunskapens bakgrund, 
uppkomst och orsakssammanhang. Vidare stöds ansatsen på valet om vilken typ av data som 
ska insamlas och på vilket sätt dessa data har samlats in. Man kan även lägga ett humanistiskt 
perspektiv på gagnandet av insamlade data; skolvärlden, humanvetenskapen, vilket 
ytterligare skulle stödja vårt val av en empirisk holistisk ansats. Som metod för analys och 
tolkning av insamlade data anser vi att det hermeneutiska synsättet, och med den 
hermeneutiska spiralen som modell, passar väl in i vår undersökning. Till ovanstående kan 
även läggas vår holistiska inställning till skolarbete. Med holistiska avses att ”studier och 
utbildning bör utgå från och inriktas på hela sammanhang och hela arbetsuppgifter” (Egidius, 
2000b). 

 
Vår undersökning är en kvalitativ undersökning. Patel och Davidson (1994) menar att en 
kvalitativ undersökning, eller kvalitativt inriktad forskning, använder sig huvudsakligen av 
verbala analysmetoder. Den kvantitativt inriktade forskningen använder sig huvudsakligen av 
statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Om problemformuleringen berör frågor som 
”Vad är detta?” eller ”Vilka är de underliggande mönstren?” bör en verbal analysmetod 
användas. Hartman (1998) uttrycker det som att termer som endast klassificerar brukar kallas 
för kvalitativa termer. Här står uttrycket kvalitativ för kvalitet eller egenskaper och att sådana 
termer klassificerar med hjälp av icke numeriska egenskaper. 
 
Enligt ovanstående bör då begreppet kvantitativ användas endast för att beskriva de data som 
samlats in, inte för att beteckna en viss analysmetod, en viss kunskapsansats (epistemologi) 
eller en viss verklighetsuppfattning (ontologi). Begreppet kvalitativ har dock allmängiltigt, 
men inte helt korrekt, fått en bredare innebörd. 
 
Backman (1998) beskriver ett traditionellt och ett kvalitativt perspektiv. Han menar att det 
finns ett alternativ till det traditionella synsättet som betraktar omgivningen som objektiv. 
Genom att se på verkligheten subjektivt så blir den till en individuell social och kulturell 
konstruktion. Man studerar hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. 
De två olika ansatserna illustreras genom en figur (figur 12). Det högra kvalitativa 
perspektivet visar hur individen ingår, och är del i en subjektiv omvärld. Ur detta perspektiv 
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betonas begreppen innebörd (mening), kontext och process. Med innebörd avses här att man 
intresserar sig för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i 
relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter. Kontexten avser att man i första hand 
studerar människan i sin naturliga miljö (omgivning). Processer karakteriseras av skeenden 
och förlopp. 
 

 
 
Figur 12. Det traditionella och det kvalitativa perspektivet 
(Backman, 1998, s. 47, egen bearbetning). 
 
Ur det kvalitativa perspektivet blir, som Backman uttrycker det: ”den traditionella sekvensen 
i ’forskningshjulet’ inte helt adekvat” (s. 48). Man lägger alltså inte initialt tyngdpunkten på 
begreppsliga formuleringar i form av teorier, frågeställningar eller hypoteser. Man börjar 
istället i (eller interagerar starkt med) empirin; ofta samlar man in data samtidigt som man 
formulerar begrepp i form av hypoteser eller teorier. Detta förfaringssätt brukar benämnas 
induktion, motsatt förfaringssätt benämns deduktion. Den kvalitativa ”ansatsen” är 
övervägande induktiv (Backman, 1998). 
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) illustrerar de två förfaringssätten i en figur som vi, 
för att förtydliga, har omarbetat till två figurer (figur 13 och 14). Induktion är att utifrån 
skilda fenomen (sinnesupplevelser) i verkligheten sluta sig till mer generella teorier och 
modeller. Deduktion är att utifrån en teori forma hypoteser (testbara påståenden om 
verkligheten). Därefter kommer man genom logisk slutledning fram till ett resultat. 

 

 
 
Figur 13. Induktivt förfarande 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 220, egen bearbetning). 

 

 
Figur 14. Deduktivt förfarande 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 220, egen bearbetning). 
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Humanvetenskapen arbetar främst med induktiva metoder, alltså att gå från det enskilda 
exemplet till en allmän princip. Det innebär att utifrån ett eller flera fall formulera något 
allmängiltigt (Stensmo, 2002). 
 

4.9 Bildanalys 
Bilder är i forskningssammanhang en mindre vanlig typ av empiri. Men vår studie är inte den 
enda där bilder används som underlag för klassrumsstudier:  
 

Att använda sig av bilder och teckningar som metodiskt redskap har tidigare utnyttjats av ett flertal 
forskare, bland annat i samband med studier om barns och ungdomar tankar och uppfattningar om 
döden, i samband med klassrumsstudier samt vid studier av barns upplevelser av natur och miljö 
(Alerby, 1998, s. 65). 

 
I boken Barns bildspråk (1991) står att bilder kan förmedla både budskap och mening. 
Bildspråket kan därför betraktas på samma sätt som en text. När bilder ses som språk blir det 
möjligt att tolka dessa. Det finns grundstrukturer som går att avslöja med hjälp av bildanalys. 
 
När de bilder som respondenterna i vår studie skapat skulle tolkas och analyseras behövdes 
en tydlig strategi. Den värdeskaleanalys som Aronsson (1997, s. 255) beskriver för bildanalys 
passar väl samman med vår hermeneutiska metod. Identifiering av värdemarkörer som kan 
avslöja bildernas budskap sökes i ett pågående växelspel mellan delar och helhet. 
Värdeskaleanalysen utgår från att det finns olika narrativa (berättande) strategier och att 
dessa kan identifieras genom jämförelser mellan element i bilderna eller mellan olika bilder. 
Jämförelsen görs mellan vad som: 
 
o finns eller inte finns (exkluderingsstrategier) 
o är större eller mindre (storleksgraderingar) 
o är centralt eller perifert (centralitetsmarkörer) 
o är mer eller mindre detaljerat (detaljeringsgraderingar) 
o är fotografiskt realistiskt eller orealistiskt (projektionsstrategier: 

röntgenstrategier, utvikningsstrategier m.m.) (Aronsson, 1997, s. 255). 
 

Aronsson (1997) skriver att exkluderingsanalys ofta är viktig när det gäller att bestämma vad 
som utgör bildens fokus. Om viktiga ting exkluderas ur bilden pekar det på vikten av det som 
faktiskt finns med.  
 
Storleksgraderingen av en bilds objekt säger något om dessa objekts inbördes förhållande. 
Aronsson (1997) ger exempel på detta genom att beskriva hur barns relativa storlek i svenska 
familjebilder har ökat alltsedan andra världskriget, detta i takt med att barnen fått en allt 
viktigare roll i samhället.  
 
Objekt som av bildskaparen anses viktiga sätts ofta i mitten av bilden, Aronsson (1997) talar 
här om centralitetsmarkörer. Det som är centralt kan också framställas genom att övriga 
objekt är riktade mot det centrala. Ett exempel som Aronsson framhåller är elevernas blickar 
mot läraren som då utgör bildens centrum.  
 
Hög detaljrikedom på ett objekt visar att den som skapat bilden lagt mycket tid och omsorg 
på just den delen av bilden. Detaljgradering kan sällan användas som enda verktyg vid 
bildanalys, men i kombination med övriga värdemarkörer kan det verka informativt 
(Aronsson, 1997). 
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Aronsson (1997) säger att röntgenstrategier och annat som bryter mot fotografisk realism 
skall ses som ett sätt från bildskaparens sida att öka detaljrikedomen kring ett objekt som för 
bilden är centralt.  
 

4.10 Kvalitativa intervjuer 
Kvale (1997) beskriver tolv aspekter av den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform; 
dess huvudstruktur. Vi väljer att inte beskriva alla dessa aspekter utan lyfter istället fram 
några av dem: 
 
Livsvärld – aspekt 1 
Den kvalitativa forskningsintervjuns ämne är intervjupersonens livsvärld, och 
intervjupersonens relation till den (Kvale, 1997). 
 
Mening – aspekt 2 
Genom den kvalitativa forskningsintervjun vill man försöka tolka meningen hos centrala 
teman i den intervjuades livsvärld. Den som intervjuar registrerar och tolkar meningen i det 
som framkommer och hur det sägs (Kvale, 1997). 
 
Det kvalitativa – aspekt 3 
Den kvalitativa intervjun har inte kvantifiering som mål utan intervjun söker kvalitativ 
kunskap uttryckt i normal (skrift)språklig förståelseform (Kvale, 1997). 
 
Fokusering – aspekt 7 
Genom att använda den kvalitativa forskningsintervjun så fokuserar man på vissa teman i den 
intervjuades livsvärld (Kvale, 1997). 
 
Förändring – aspekt 9 
Förändring innebär att den intervjuade under intervjun kan förändra sin beskrivning av, eller 
uppfattning om, ett visst tema (Kvale, 1997). 
 
Ovanstående aspekter lyfts fram i syfte att i vårt arbete erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka meningen i de beskrivna fenomenen. ”Syftet är att 
beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till” 
(Kvale, 1997, s. 34). Övriga aspekter som Kvale nämner ska inte förringas, eller uteslutas, 
utan de ingår även de i den kvalitativa forskningsintervjuns förståelseform i form av aspekter 
som det deskriptiva, det specifika, förutsättningsmedvetande, mångtydighet, känslighet, 
mellanmänsklig situation och positiv upplevelse. Vi är medvetna om dessa aspekter, och 
kommer att beakta dem, men väljer att inte lyfta fram dem i vårt arbete. Våra kvalitativa 
intervjuer har som syfte att komplettera de tankar som eleverna och lärarna tidigare gestaltat 
och kommenterat kring begreppet fysisk klassrumsmiljö; detta genom en dialog kring 
tidigare framställda teckningar. 
 
Trost (1997) skriver att syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa en större förståelse för 
människors tankesätt inom det valda området. Vi använder oss av kvalitativa intervjuer som 
ett komplement till vår bildstudie; för att öka förståelsen kring bilderna.  
 
Holme och Solvang (1997) menar att den kvalitativa intervjun är ett samtal mellan 
respondent och intervjuare. Där den sistnämnde bestämmer ämne för samtalet, samtidigt som 
målet är att den svarande ska få påverka konversationen. Kvale (1997) säger att det innan 
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intervjun bör skrivas en intervjuguide, vilken beskriver vilka ämnen som ska stå i fokus för 
samtalet. Guiden får enligt Kvale gärna innehålla färdigformulerade frågor.  
 
Patel och Davidson (1994) skriver att intervjuerna kan ha en hög eller låg grad av 
standardisering och en hög eller låg grad av strukturering (figur 15). En intervju med låg grad 
av strukturering och låg grad av standardisering lämpar sig för intervjuer där man önskar göra 
en kvalitativ analys av resultaten. Då vår studie har just syftet att kvalitativt analysera 
insamlat material valde vi att formulera en intervjuguide med låg grad av både strukturering 
och standardisering. 
 

 
Figur 15. Matris för grad av standardisering och strukturering  
(Patel & Davidson, 1994, s. 62, egen bearbetning). 

 
Enligt Kvale (1997) finns det inte någon standardiserad metod för utskrift av intervjuer, utan 
här står det fritt att välja beroende på undersökningens syfte. Utskriften ger möjligheter att 
strukturerat analysera materialet närmare. Är det flera personer som skriver ut intervjuerna 
måste samma utskriftssätt användas, vilket underlättar jämförelsen av materialet. Vidare 
skriver Kvale att den som leder en intervju direkt tolkar respondentens svar. För att dessa 
tolkningar inte ska bli felaktiga bör intervjuaren ställa frågan: ”Förstod jag dig rätt när du sa 
att…?” Denna typ av frågor fortsätter att ställas till dess att endast en tolkning blir möjlig, 
nämligen den som respondenten åsyftar. Under analysarbetet studeras de nedskriva 
intervjuerna mer djupgående. 
 
Det finns fem huvudmetoder för analys av intervjumaterial (varav vi anser att de tre 
nedanstående lämpar sig för bearbetning av vårt material). 
 

4.10.1 Meningskoncentrering 

Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonen har uttryckt formuleras 
mer koncist. Långa uttalanden pressas samman så bara den väsentliga innebörden av det som 
sagts formuleras i några få ord (Kvale, 1997). 
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4.10.2 Meningskategorisering 

Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier. Långa uttalanden kring 
exempelvis möblering har vi kategoriserat till – nöjd eller missnöjd med nuvarande 
klassrumsmöblering. Med denna typ av kategorisering kan en stor text reduceras och 
struktureras till några få tabeller och figurer. Kategorierna kan ha utvecklats i förväg eller 
växt fram under analysens gång. Kategorierna kan hämtas från teorin, vardagsspråket eller 
intervjupersonernas egna uttryck (Kvale, 1997). 
 

4.10.3 Meningstolkning 

Meningstolkning är den tredje och sista analysmetoden som vi tillämpat på vårt insamlade 
material. Denna metod stämmer väl överens med den hermeneutiska spiralen som utgör 
grunden för vår hermeneutiska metodologi, därför har vi valt att rikta fokus huvudsakligen 
mot meningstolkning. Kvale (1997) skriver att meningstolkning innebär djupare, samt till 
viss del spekulativa, tolkningar av texten: ”Till skillnad från kategoriseringen som 
avkontextualiserar intervjuuttalanden så rekontextualiserar tolkningen uttalandena inom 
bredare referensramar” (s. 175). Sammanhanget för tolkning av ett uttalande kan exempelvis 
utgöras av hela intervjun eller av en teori. Vi har i vår studie valt att tolka sammanhang 
utifrån förändringar och vidhållanden i den önskade ideala fysiska klassrumsmiljön i 
jämförelse med den upplevda fysiska klassrumsmiljön. 
 
Kvale (1997) skriver att koncentrering och kategorisering minskar den insamlade textens 
omfång medan tolkningen sannolikt leder till textexpansion. 
 

4.11 Datainsamling 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994) finns det två huvudtyper av tekniker för insamling av data. 
Den ena tekniken är insamling av sekundärdata och den andra är insamling av primärdata. 
 

4.11.1 Sekundärdata 

Sekundärdata är redan insamlat material som finns producerat i exempelvis böcker, tidningar 
och artiklar. För att bilda oss en uppfattning om ämnesområdet utförde vi en litteraturstudie 
bestående av för vår studie relevant sekundärdata. För att uppnå en bredd inom ämnet är det 
viktigt att ta del av vad andra forskare har uträttat eller kommit fram till inom det aktuella 
ämnesområdet (Arbnor & Bjerke, 1994). 
 

4.11.2 Primärdata 

Primärdata är det material som forskaren själv samlar in för undersökningens bestämda 
ändamål (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). För att få en djupare kunskap om 
ämnesområdet gjorde vi en insamling av primärdata i form av bildstudier och intervjustudier. 
 

5 Genomförande av studien 
Vår empiriska undersökning genomfördes i en gymnasieskola i Norrbotten under vårterminen 
2007 i tre gymnasieklasser. Det var tio elever och en lärare från samhällsprogrammet, tio 
elever och en lärare från frisörsprogrammet samt tio elever men ingen lärare från 
entreprenörsprogrammet. Vardera klassen tecknade vid två tillfällen bilder. Läraren i 
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entreprenörsprogrammet deltog inte i någon studie. Två elever i vardera klassen som tidigare 
tecknat bilder valdes sedan ut för intervjuer, se sammanställningen nedan (tabell 1). 
 

 Samhällsprogram 
åk 2 

Frisörsprogram 
åk 2 

Entreprenörsprogram  
åk 1 

 
Bildstudie 1 
 

 
5 flickor 
5 pojkar 
1 manlig lärare 
 

 
10 flickor 
1 kvinnlig lärare 

 
5 flickor 
5 pojkar 
 

 
Bildstudie 2 
 

 
4 flickor (1 bortfall) 
5 pojkar 
1 manlig lärare 
 

 
10 flickor 
1 kvinnlig lärare 

 
5 flickor 
5 pojkar 
 

Intervjustudie 

 
1 flicka 
1 pojke 

 
2 flickor 

 
1 flicka 
1 pojke 

Tabell 1. Sammanställning av den empiriska studiens deltagare. 
 

5.1 Urval 
Vi valde en samhällsklass, en frisörklass och en entreprenörsklass till vår undersökning. 
Samhällsklassen valdes för att i studien få med ett studieförberedande program. Frisörklassen 
valdes för att få med ett yrkesförberedande program och slutligen valdes ett 
entreprenörsprogram för att inriktningen var nystartad och med avsikt att bl.a. få eleverna att 
tänka kreativt; entreprenörskap, ”starta eget förberedande”. Eleverna i entreprenörsklassen 
hade även fritt fått inreda sitt eget hemklassrum. Vi ville att de undersökta klasserna skulle gå 
i årskurs 2 för att de därigenom skulle ha hunnit tillskansa sig fler erfarenheter av fysiska och 
sociala klassrumsmiljöer på gymnasiet. Inom samhällsprogrammet valdes den undersökta 
klassen ut slumpvis bland alla samhällsklasser i årskurs 2. Inom frisörsprogrammet fanns det 
bara en klass i årskurs 2. Inom entreprenörsprogrammet fanns det totalt bara årskurs 1 och 
inga andra eller tredje årskurser. (Inriktningen entreprenörsprogrammet var nystartat så det 
fanns enbart en första årskurs inom detta program.) Vi ville även att lärarna för varje 
deltagande klass skulle medverka i undersökningens två första delar; bildstudie 1 och 2. 
 
Efter detta första urval kontaktades ämneslärarna för vardera klassen för att fastställa datum 
och tider för våra kommande undersökningar. Vi träffade var och en av ämneslärarna för att 
informera om undersökningen. Vi fick även en klasslista av var och en av ämneslärarna som 
ämnades användas för att slumpvis kunna välja ut elever till kommande undersökningar. Med 
hjälp av klasslistorna valde vi sedan slumpvis ut fem flickor och fem pojkar ur vardera 
klassen (dock ej frisörklassen som enbart bestod av flickor). Utöver dessa elever deltog även 
två lärare i de båda bildstudierna. 
 

5.1.1 Bortfall och förändringar 

En flicka från samhällsprogrammet kunde inte närvara vid den andra bildstudien; därför 
sorterades hennes första bildframställning bort. Den manlige läraren vid 
entreprenörsprogrammet ville inte delta i vare sig bildstudierna eller intervjustudien. 
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5.2 Sammanfattning av genomförandet 
Samhällsklassen - Bildstudie 1 och 2 
De båda bildstudierna för samhällsklassen genomfördes i ett traditionellt klassrum vid två 
olika tillfällen med några dagars mellanrum. Med traditionellt klassrum avses att det är den 
typ av klassrum som är vanligast förekommande i det undersökta gymnasiet. Deltagarna i 
studien satt vid båda tillfällena vid en egen bänk utan möjlighet att se vad de andra deltagarna 
i studien tecknade. 
 
Frisörklassen - Bildstudie 1 och 2 
De båda bildstudierna för frisörklassen genomfördes i deras frisörsalong (de satt vid sina 
frisörstolar utan möjlighet att se vad de andra deltagarna i studien tecknade) i en följd, med 
en paus mellan första och andra bildstudien. Med frisörsalong avses elevernas praktiska 
utbildningsklassrum i form av en marknadsmässig frisörsalong.  
 
Entreprenörsklassen - Bildstudie 1 och 2 
För entreprenörsklassen genomfördes den första bildstudien i ett traditionellt klassrum följt 
av en paus innan den andra bildstudien genomfördes i ett annat traditionellt klassrum. 
(Studien genomfördes alltså inte i deras eget iordninggjorda hemklassrum då detta var 
upptaget.) Vid den andra bildstudien för deltagarna ur entreprenörsklassen uppstod ett 
störande moment då det visade sig att klassrummet hade blivit dubbelbokat. Mitt i studien 
fick vi avbryta för att förflytta oss till en datasal med dåligt om utrymme för att kunna teckna. 
Detta avbrott, och med flytt till ny sal, kan ha haft inverkan på entreprenörsklassens andra 
bildstudiestudie vilket vi diskuterar vidare kring under rubriken reliabilitet. 
 
Båda bildstudierna i alla klasser genomfördes utefter samma instruktioner (bilaga 1 och 2). 
Instruktionerna beskrev noggrant vad som skulle göras, vilket material som de hade att tillgå 
samt hur lång tid de hade till förfogande. Instruktionerna förmedlades muntligt med en OH-
bild som stöd. OH-bilden visades sedan under hela genomförandet och varje elev fick även 
ett eget instruktionsblad att kunna återvända till under bildstudierna. 
 
En viktig del vid genomförandet av den första bildstudien, gällande alla de deltagande, var att 
de inte skulle kunna ana, eller gissa sig till, att det även skulle genomföras en andra 
bildstudie. Vi ansåg att om deltagarna visste att det även skulle genomföras en andra 
bildstudie, så skulle det komma att påverka den första eller andra bildstudien, eller kanske 
båda bildstudierna. Vi hade därför utformat både de skriftliga och de muntliga 
instruktionerna på ett sådant sätt att denna påverkansfaktor kunde uteslutas – eller minimeras. 
 
Intervjustudien 
Intervjuerna genomfördes inom en vecka efter det att varje elev hade medverkat i de båda 
bildstudierna. Själva intervjun genomfördes enskilt med varje elev, och en intervjuare, i ett 
slutet grupprum. Varje elev hade båda sina tecknade bilder framför sig som intervjuaren 
ställde öppna frågor kring. Frågorna hade både en låg grad av standardisering och 
strukturering. Eleverna fick öppet berätta sina tankar kring sina tecknade bilder. 
  
Vi vill poängtera att vi borde ha valt ut de elever som skulle medverka i intervjustudien efter 
att ha tematiserat och analyserat bilderna, även detta diskuterar vi vidare kring under rubriken 
reliabilitet. 
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6 Resultatredovisning 
Innan redogörelsen av bildempirin vill vi påminna om huvudsyftet med studien, nämligen 
”att försöka förstå hur lärare och elever på tre gymnasieprogram upplever sin nuvarande 
fysiska klassrumsmiljö, och vidare hur dessa elever och lärare önskar sig sin ideala fysiska 
klassrumsmiljö. Vi vill även försöka förstå eventuella skillnader mellan elevers och lärares 
syn på fysisk klassrumsmiljö.” 
 
Sammantaget resulterade vår empiriska undersökning i 59 tecknade bilder (A3-format) från 
de deltagande eleverna samt fyra tecknade bilder från de deltagande lärarna. Undersökningen 
resulterade vidare i sex intervjuer med de deltagande eleverna. Intervjuerna blev i skriven 
text sammanlagt 40 sidor i A4-format. 
 

6.1 Bearbetning, analys och tolkning av bildstudien  
För att inte låta vår egen uppfattning om fysisk klassrumsmiljö färga tolkningen av det 
empiriska bildmaterialet följde vi strikt den tidigare nämnda hermeneutiska spiralen som 
metodologiskt textanalysverktyg (Stensmo, 2002) och Aronssons (1997) värdeskaleanalys för 
bearbetning av bildempiri. Det hela mynnade ut i olika temata – temata som vi i diskussionen 
analyserar orsakerna till. För att bildligt visa vårt tillvägagångssätt när vi har sökt 
övergripande teman och underteman i bilderna har vi sammanställt en bild (figur 16). Bildligt 
så läggs alla teckningar ovanpå varandra och det som är centralt, de gemensamma nämnarna, 
är det som vi har tematiserat (det gråfärgade i figuren). 

 
Figur 16. Gemensamma nämnare vid tematisering av bilderna 
(Egen illustration). 
 
Sammanfattningsvis resulterade vår tematisering av bilderna i följande övergripande teman 
och underteman: 
 
 Bildstudie 1 

Upplevd fysisk 
klassrumsmiljö 

Bildstudie 2 
Önskad fysisk 
klassrumsmiljö 

   
Övergripande teman 
Utan inbördes rangordning 

Social miljö (undertematiseras ej) 
 

Social miljö (undertematiseras ej) 
 

 Fysisk miljö Fysisk miljö 
   
   

   
Underteman till fysisk miljö Arbetsmiljö Arbetsmiljö 
Utan inbördes rangordning Estetisering Estetisering 
 Möblering Förtäring 
 Teknik Mys 
  Möblering 
  Ny teknik 

Tabell 2. Sammanställning av övergripande teman och underteman. 
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Det allra första steget i den hermeneutiska spiralen innebär en helhetsöverblick av empirin. 
Det visar sig att en stor majoritet av elevernas bilder av den upplevda klassrumsmiljön är 
fotografiskt realistiska. Undantaget är en handfull elever i entreprenörssklassen som använder 
sig av olika projektionsstrategier där utvikningar med poetiska textrader eller där 
humoristiska motiv förekommer.  
 
Överblicken av alla de ingående bilderna från både bildstudie 1 och 2 utkristalliserar två 
övergripande teman: 
 
o Social miljö 
o Fysisk miljö 
 
 

 
Bild 1. Upplevd social och fysisk klassrumsmiljö av flicka i frisörklassen. 
 

6.2 Bildstudie 1 och 2: Social miljö 
Den sociala miljön beskrivs mest ingående i frisörsklassen följt av entreprenörssklassen, i 
samhällsklassen beskrivs den enbart av ett fåtal elever. Frisörerna är mycket nöjda med den 
sociala miljön och i deras bilder är denna en starkt betonad centralitetsmarkör och därtill 
positivt storleksgraderad i förhållande till övriga objekt. Det är endast ett par frisörer som 
exkluderar den sociala miljön.  
 
Drygt hälften av entreprenörernas bilder visar inkludering av den sociala miljön. Den är inte 
lika tydligt centrerad i dessa bilder och storleksgraderingen divergerar starkt mellan olika 
bilder. I de bilder som positivt storleksgraderar den sociala miljön illustreras att klassen är 
delad i subgrupper. Det är inte heller någon signifikant skillnad mellan den första och andra 
bilden utan subgrupperna består även i den önskade ideala klassrumsmiljön. 
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Bilderna från samhällsklassen betonar inte alls på samma sätt den sociala miljön. Den 
exkluderas ofta och i de fall där den förekommer som objekt är det perifert och negativt 
storleksgraderat. Det finns dock ett par undantag där det önskade klassrummet detaljerat 
beskrivs även i social mening.  
 
De två lärarnas bilder inkluderar både den sociala och den fysiska miljön. Frisörlärarens bild 
av sin upplevda klassrumsmiljö domineras av den sociala miljön, hon inkluderar stora hjärtan 
i bildens centrum. I bilden av den önskade miljön är den sociala miljön fortfarande 
inkluderad, men inte längre centrerad. Den manliga läraren för samhällsklassen beskriver i 
pratbubblor, i bilden av den upplevda klassrumsmiljön, vilka elever som är centralfigurer i 
klassen. I den önskade klassrumsmiljön inkluderas en text där han vill att eleverna skall 
hjälpa varandra.  
 
Som vi nämnde tidigare under rubriken avgränsning kommer vi inte att beakta den sociala 
miljön. När vi nu vandrar vidare i den hermeneutiska spiralen ligger fokus för vår studie 
istället på den fysiska klassrumsmiljön.  

 

6.3 Bildstudie 1 och 2: Fysisk miljö 
Den fysiska klassrumsmiljön beskrivs överlag fotografiskt realistiskt i den upplevda miljön 
(bildstudie 1). Även i den andra bilden håller sig de flesta eleverna inom snäva ramar. 
Undantaget är en handfull elever i entreprenörsklassen som centralt i sina bilder och positivt 
storleksgraderat beskriver hur klassen sitter på en strand eller i en badbalja. 
 

6.3.1 Bildstudie 1: Underteman i den upplevda  fysiska klassrumsmiljön – elever 

Efter helhetsbetraktelsen avancerar vi i den hermeneutiska spiralen och beskådar delarna. Vid 
analys av värdemarkörer i bildernas beskrivning av den upplevda fysiska klassrumsmiljön 
framträder följande underteman: 
 
o Arbetsmiljö 
o Estetisering 
o Möblering 
o Teknik 
 
Dessa underteman står i bokstavsordning och är därför i övrigt helt utan inbördes 
rangordning. Efter att ha granskat bildempirin ett flertal gånger med allt finare tolkningar i ett 
växelspel mellan delar och helhet har detaljer inom de olika temata utkristalliserat sig. 
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Bild 2. Upplevd klassrumsmiljö av pojke i entreprenörsklassen. 
 
 

 
Bild 3. Upplevd klassrumsmiljö av flicka i samhällsklassen. 



 

  
 45  

6.3.1.1 Undertema arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön beskrivs av flertalet elever som ett problem. Många bilder 
inkluderar ljusskenet från lysrör, medan fönstren i dessa bilder avbildas perifert, smått och 
odetaljerat. Ett mindre antal elever i varje klass väljer att helt exkludera fönstren i sina bilder. 
Ett par elever har valt att inkludera pratbubblor innehållande kommentarer av typen: ”Jag får 
så ont i huvudet av det starka ljuset från lysrören.” 
 
Det är framförallt flickor i frisörs- och entreprenörsklassen som inkluderar temperaturen som 
något centralt i den upplevda miljön, både att det är kallt och dragigt. Det illustreras med 
termometrar och vindar som blåser utmed klassrumsgolvet. I de bilder som temperaturen är 
inkluderad visar den sig vara mycket viktig då den uttrycks både detaljerat och centrerat.  
 
Dålig luft och ventilation inkluderas av några elever i frisörklassen i den upplevda miljön. 
Hos elever i övriga klasser exkluderas luft helt i bilderna.  
 
Ett vanligen förekommande motiv i bilderna från entreprenörsklassen är skräp, de upplever 
att deras klassrum är ”skitigt”. 
 
Ergonomi förekommer endast i form av anmärkningar som att stolarna är hårda eller osköna. 
 
Buller är en arbetsmiljöfaktor som helt exkluderas av alla elever oavsett klasstillhörighet.  
 

6.3.1.2 Undertema estetisering  
Det vanligast förekommande estetiska inslaget i den upplevda miljön är gardinerna. Flera 
elever inkluderar ord till sina gardiner: ”fult” eller ”tråkigt”. Gardinerna är dock oftast 
perifera objekt i bilderna. 
 
Samhälls- och entreprenörsklassen exkluderar förutom gardinerna nästan helt 
klassrumsestetik. Många frisörselever inkluderar dock färger och former i sitt upplevda 
klassrum. 
 

6.3.1.3 Undertema möblering 
Med endast ett fåtal undantag är möblering inkluderat och centrerat i alla bilder av den 
upplevda klassrumsmiljön. Detaljrikedomen och storleksgraderingen skiljer sig mellan 
bilderna. Men de allra flesta bilderna är fotografiskt lika det faktiska möbleringsförhållandet.  
 
I frisörsklassen beskriver alla elever, utom en, möbleringen i den salong där de tar emot 
kunder. Eleverna i entreprenörsklassen beskrev möbleringen i sitt hemklassrum. 
Samhällsklassen som mestadels rör sig i traditionella klassrum beskrev också i sina bilder ett 
traditionellt klassrum.  
 
De raka linjerna i vilka bänkarna är uppställda inkluderas i samhällselevernas bilder. Alla är 
vända mot tavlan, katedern och läraren. På samma sätt står bänkarna uppradade hos 
entreprenörsklassen, men dessa har också en soffgrupp placerad längst bak i klassrummet. 
Soffgruppen är i många fall positivt storleksgraderad och detaljerat återgiven.  
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6.3.1.4 Undertema teknik 
Entreprenörsklassen har datorer, tv och OH-projektor i sitt klassrum. Dessa saker är också 
detaljrikt inkluderade och positivt storleksgraderade i de bilder som beskriver deras upplevda 
klassrumsmiljö.  
 
Samhällsklassen befinner sig inte alltid i klassrum med datorer som entreprenörerna, men tv 
och OH-projektor brukar finnas. Dessa objekt är också inkluderade i deras bilder, om än inte 
lika detaljrikt avbildade.  
 
Frisörsklassen inkluderar nästan ingen teknik i bilderna av den upplevda klassrumsmiljön. 
 

6.3.2 Den upplevda fysiska klassrumsmiljön – lärare  

Lärarnas bilder har också varit föremål för bildanalys i enlighet med den hermeneutiska 
spiralen. Det skulle dock sakna mening att söka teman då empirin endast består av två lärares 
bilder. Istället följer en redogörelse av respektive lärarbilds innehåll av den upplevda fysiska 
klassrumsmiljön.  
 
Den kvinnliga frisörlärarens bild av den upplevda fysiska miljön är minimalistisk. Bilden 
exkluderar också färger. Ansikten och frisyrer är detaljrikt återgivna, medan möbler återges 
utan detaljer. Högst upp i högra hörnet har hon placerat sig själv som lärare, medan eleverna 
sitter runt ett ovalt bord som befinner sig mer centralt i bilden. Eleverna är inte riktade mot 
läraren, däremot är läraren riktad mot eleverna. Till bilden hör också texten: ”Trångt men 
hjärtligt.” Utanför fönstret inkluderas en stor sol.  
 
Den manliga läraren för samhällsklassen inkluderar endast en person på sin bild av den 
upplevda klassrumsmiljön – nämligen sig själv. Han står framme vid katedern och tittar mot 
klassen. Även om eleverna exkluderats ur bilden är det tydligt var de skall sitta då bänkarna 
står uppställda i ordnade rader riktade mot läraren. Bilden är i alla avseenden minimalistisk 
och färger är helt exkluderade.  
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Bild 4. Upplevd klassrumsmiljö av den kvinnliga läraren i frisörklassen. 

 
 

 
Bild 5. Upplevd klassrumsmiljö av den manlige läraren i samhällsklassen. 
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6.3.3 Bildstudie 2: Underteman i den önskade  fysiska klassrumsmiljön – elever 

På samma sätt som vi fortsatte i den hermeneutiska spiralen och beskådade delarna vid analys 
av elevernas upplevda klassrumsmiljö gör vi nu med bilderna av den önskade fysiska 
klassrumsmiljön. De underteman som framträder vid analys av värdemarkörer i bilderna är: 
 
o Arbetsmiljö 
o Estetisering 
o Förtäring 
o Mys 
o Möblering 
o Ny teknik. 
 
Dessa underteman står även de i bokstavsordning och är därför i övrigt helt utan inbördes 
rangordning. Efter att ha granskat bildempirin ett flertal gånger med allt finare tolkningar i ett 
växelspel mellan delar och helhet har detaljer inom de olika temata utkristalliserat sig. 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 6. Önskad klassrumsmiljö av flicka i frisörklassen. 
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Bild 7. Önskad klassrumsmiljö av flicka i entreprenörsklassen. 
 

6.3.3.1 Undertema arbetsmiljö 
Ljus, temperatur och luft är i fallande ordning de arbetsmiljöfaktorer som förekommer mest 
frekvent i alla klasser. Fönster är i allmänhet mer centralt belägna i bilderna av den önskade 
miljön, men framförallt är de större. Större både i meningen att eleverna vill ha större fönster, 
men också större i ett storleksgraderingsperspektiv.  
 
De elever som i den upplevda miljön visar på ett alltför starkt ljus exkluderar sedan lysrören i 
den önskade miljön till förmån för plats- och väggbelysning. 
 
Det är framförallt flickor i frisör och entreprenörssklassen som beskriver temperaturen som 
något centralt i den upplevda miljön, både att det är kallt och dragigt. I det önskade 
klassrummet finns sällan temperaturen inritad. Så den går från att vara en inkluderad och 
centrerad till att helt exkluderas.  
 
Luft och ventilation är exkluderat i alla bilder av den önskade fysiska klassrumsmiljön.  

 

6.3.3.2 Undertema estetisering 
Störst vilja att estetisera sin klassrumsmiljö visar frisörerna, i deras bilder inkluderas estetik 
med endast ett fåtal undantag. I de två andra klasserna är det ungefär en tredjedel som 
inkluderar estetiska faktorer i sina bilder av det önskade klassrummet.  
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Gardiner är den vanligaste formen av estetisering. I den upplevda miljön är gardinerna 
tråkiga eller saknas ibland helt, medan nya trendiga gardiner förekommer detaljerat och 
positivt storleksgraderat i många bilder av den önskade miljön. 
 
Färger är den andra vanligt förekommande estetiska faktorn. Fler elever inkluderar färger i 
sina bilder av den önskade miljön än i bilderna av den upplevda, de blir också mer 
detaljerade angående färgsättningen. 
 

6.3.3.3 Undertema förtäring 
Drygt hälften av entreprenörsklassen inkluderade möjligheter till förtäring i sin önskade 
miljö. Det förekom vattenkranar med muggar, fruktskålar samt godis- och kaffeautomater. 
Dessa var ofta detaljrikt ritade och centralt placerade i bilden. Även i övriga klasser 
inkluderades förslag till förtäring, men då bara av ett fåtal elever.  
 

6.3.3.4 Undertema mys 
I frisörs- och entreprenörsklassen var det många som ville öka antalet mysfaktorer. Dessa var 
ofta helt exkluderade i den upplevda miljön, medan de var både detaljrikt gestaltade och 
inkluderade i den önskade klassrumsmiljön.  
 
De mest frekvent önskade mysfaktorerna var musik, mjuka kuddar, mjuka stolar och varma 
material. Musik var framförallt hos frisörerna ett önskemål som förekom som en 
centralitetsmarkör. De mjuka kuddarna var i förekommande fall detaljrikt ritade och därtill 
ofta färgsatta i varma färger.  
 
Mysfaktorer som också förekommer på bilder om än i lägre omfattning är blommor, 
tegelbeklädda väggar, sängar och myshörnor. I de fall blommor förekommer så är det i den 
önskade miljön och positivt detalj- och storleksgraderat.  
 

6.3.3.5 Undertema möblering 
Ett av de mest inkluderade objekten från frisörsklassen var ett runt eller ovalt bord som alla 
kunde sitta runt. Detta fanns både med i den upplevda och den önskade miljön. Även 
storleken på detta objekt är en värdemarkör som visar dess betydelse. 
 
Frisörerna önskade en annan möblering i sin salong. Flertalet bilder av den önskade miljön 
visar på en öppnare möblering, i vilken det lättare går att röra sig. 
 
Majoriteten av entreprenörerna möblerade också om. Bänkarna sattes i flera fall i grupper 
istället för framåtriktade. Den soffgrupp som fanns i det upplevda klassrummet var kvar även 
i det önskade klassrummet. Soffgruppen var då oftast positivt storleksgraderad.  
 
Samhällsklassen möblerade genomgående likartat i både det upplevda och det önskade 
klassrummet. Det var ett klassrum med bänkar i rader, en tavla och en kateder längst fram. 
Ett par stycken elever satte bänkarna i grupper och lade till grupprum, någon annan 
exkluderade katedern i den önskade miljön. 
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6.3.3.6 Undertema ny teknik 
Kanon för PowerPoint-presentationer, datorer, trådlöst nätverk, surroundljud, subwoofer, 
kylskåp och mikrovågsugn. Detta är förslag på ny teknik som många elever i 
entreprenörsklassen vill ha. I denna klass syns en teknikcentrering i bilderna, tekniken är 
också detaljrikt återgiven.  
 
Många elever i samhällsklassen skulle vilja ha en kanon för PowerPoint-presentationer, 
datorer och en tv-apparat i klassrummet. Samhällseleverna inkluderar teknik, men centrar den 
inte på samma sätt som entreprenörseleverna.  
 
I frisörsklassen förekommer nästan inga motiv med teknik, varken i den upplevda eller 
önskade miljön. 
 

6.3.4 Den önskade fysiska klassrumsmiljön – lärare 

Frisörlärarens bild av den önskade klassrumsmiljön är betydligt mer inriktad på just den 
fysiska miljön än den första bilden. Här är det helt ommöblerat och läraren har nu centrerats i 
bilden. Eleverna som här sitter runt väggarna och arbetar har blickarna vända mot läraren. I 
textkommentarer står: ”Kunna demonstrera så att alla ser” och ”Uppsikt!”. Läraren skriver 
också att hon vill ha mer öppna ytor i rummet. Även i denna bild exkluderas färgerna. 
 
Läraren för samhällsklassen vidtager en ommöblering i bilden av den önskade fysiska 
klassrumsmiljön. Eleverna sitter nu i 4-grupper, alla med sidan riktad mot läraren. 
Ommöbleringen motiveras i en textbubbla med att han vill få eleverna att hjälpa varandra 
mer. I övrigt är läraren fortfarande den enda personen som inkluderas i bilden. Tavlan finns 
bakom honom, medan katedern nu har exkluderats. Även denna bild är minimalistisk och helt 
utan färger. 
 

 
Bild 8. Önskad klassrumsmiljö av den kvinnliga läraren i frisörklassen. 
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Bild 9. Önskad klassrumsmiljö av den manlige läraren i samhällsklassen. 

 

6.4 Sammanfattning av bildstudien 
I vår tolkning av elevernas bilder utkristalliserades två huvudteman, nämligen social och 
fysisk klassrumsmiljö. Dessa förekom i såväl den upplevda som den önskade 
klassrumsmiljön. Elevernas motiv av den fysiska klassrumsmiljön kategoriserade vi i 
underteman, vilka skiljer sig något mellan den upplevda och den önskade fysiska 
klassrumsmiljön (se tabell 2, s. 41). Det är skillnaderna mellan undertemana i den upplevda 
och den önskade fysiska klassrumsmiljön som för studien är intressanta.  
 
Eleverna vill ha klassrum som är mer estetiskt tilltalande. Klassrummen skall innehålla 
vackra gardiner, blommor, mjuka stolar och varma mysiga material. För att göra 
klassrummen mer hemlika föreslås vägglampor och platsbelysning istället för lysrör. Det 
finns elever som tycker att skolan är omodern och efterlyser ny teknik till klassrummen. En 
ommöblering där läraren inte längre är i fokus, utan istället möjligheterna till grupparbeten 
ökar förekommer framförallt bland eleverna på entreprenörs- och frisörsprogrammet. 
Slutligen önskar sig flera elever möjligheten att fika i klassrummen. 
 
Lärarnas bilder har inte tematiserats, utan istället tolkats enskilt. Det visar sig att lärarna inte 
är lika förändringsbenägna som eleverna. Den enda förändring lärarna vill åstadkomma är en 
ommöblering. Den ena läraren vill öka möjligheterna till grupparbeten, medan den andra rakt 
motsatt vill möblera om för att få ökad uppsikt och själv hamna i centrum.  
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6.5 Bearbetning, analys och tolkning av intervjustu dien 
Syftet med vår intervjustudie var att komplettera de tankar som eleverna tidigare gestaltat och 
kommenterat kring begreppet fysisk klassrumsmiljö; detta genom en dialog kring tidigare 
framställda teckningar. 
 
Även i analysen och tolkningen av intervjustudien följde vi strikt den tidigare nämnda 
hermeneutiska spiralen som metodologiskt textanalysverktyg (Stensmo, 2002). Vi bearbetade 
analyserade och tolkade intervjuerna i tre steg: 1) meningskoncentrering, 
2) meningskategorisering och 3) meningstolkning. 
 
Men innan vi påbörjade denna trestegsprocess så skrevs alla inspelade intervjuer ut ordagrant 
genom att intervjuaren gick tillbaka och lyssnade på de inspelade filerna. Därefter togs sådant 
som vi ansåg som ovidkommande bort; harklingar och upprepningar. Det redigerade 
materialet lästes därefter igenom för att skapa en överblick. Efter att alla intervjuerna hade 
redigerats och lästs igenom så började vi med meningskoncentrering.  
 

6.5.1 Meningskoncentrering 

De, i A4-format, 40 textsidor utskrivna intervjuerna med sex elever koncentrerades ner till 
cirka hälften. Vi använde en gul överstrykningspenna för att markera det centrala innehållet i 
texterna. Det bearbetade och koncentrerade materialet började sedan kategoriseras. 

6.5.2 Meningskategorisering 

Vi valde att utgå från de olika teman som framträdde ur de båda bildstudierna. Genom att i 
texterna söka efter tidigare framträdande teman kunde vi ur texterna inkludera eller exkludera 
fenomenen samt även ange styrkan på de framträdande fenomenen. Styrkan i fenomenen 
angavs i en skala enligt följande: 
 
Styrka 0 innebär att fenomenet inte framträder i texten 
Styrka 1 innebär att fenomenet framträder i den underliggande texten 
Styrka 2 innebär att fenomenet framträder tydligt i 1-2 meningar 
Styrka 3 innebär att fenomenet framträder tydligt i 3-4 meningar 
Styrka 4 innebär att fenomenet är dominerande och framträder tydligt i mer än 4 meningar 
Styrka 5 innebär att fenomenet genomsyrar hela texten 
 
De eventuellt nya fenomen som skulle kunna framträda ur intervjuerna, och som inte rymdes 
inom de ur bildstudierna framträdande fenomenen (teman), exkluderades och kodades in i 
nya kategorier. 
 
Resultaten av meningskategoriseringen från de koncentrerade kvalitativa intervjuerna 
sammanställdes till en tabell som visas på nästa sida (tabell 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 54  

 
 Samhällsprogram Frisörsprogram Entreprenörsprogram 
Styrkan i de fenomen som fram-
träder i intervjuerna genom dia-
logen mellan intervjuaren, den 
intervjuade och dennes båda 
bilder 

P
ojke

 

F
licka

 

F
licka

 1 

F
licka

 2 

F
licka

 

P
ojke

 

Övergripande teman från bild-
studie 1 och 2             
Social miljö 3 5 5 4 3 4 
Fysisk miljö 4 5 3 4 4 4 
Underteman från bildstudie 1         
Arbetsmiljö 3 4 5 4 5 4 
Estetisering 4 5 0 5 3 5 
Möblering 3 3 1 0 4 5 
Teknik 0 1 0 0 0 3 
Underteman från bildstudie 2         
Arbetsmiljö 3 4 5 4 5 4 
Estetisering 4 5 0 5 3 5 
Förtäring 0 0 0 1 4 4 
Mys 1 2 1 5 4 5 
Möblering 3 3 1 0 4 5 
Ny teknik 4 1 1 0 0 5 

Nya kategorier som fram- 
trädde i intervjustudien         
Tyst studiemiljö   4  4    
Avsaknad av inspirerande lärare    5     
Ett mer organiserat klassrum      5   
Framtid           5 

 
Tabell 3. Meningskategorisering med grad av styrka i framträdande fenomen. 

 

6.5.3 Meningstolkning 

Vår meningstolkning bygger på de koncentrerade intervjuerna och meningskategoriseringen. 
Under meningstolkningen vandrade vi mellan de koncentrerade texterna och de framställda 
bilderna för att därigenom skapa ytterligare förståelsetillväxt.  
 

6.5.3.1 Pojke – samhällsprogrammet 
De centrala fenomen som främst framträder ur intervjun med pojken i samhällsprogrammet 
är den fysiska miljön, estetisering och önskan om ny teknik. Befintlig teknik och förtäring 
framträder inte som fenomen. Pojken upplever enformighet i samtalet kring sin första bild 
(bild 10) ”väldigt enformigt… väldigt dåligt med färger, allting ser likadant ut” och önskar 
mer umgänge, estetisering samt ny teknik i samtalet kring sin andra bild (bild 11). 
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Bild 10. Upplevd klassrumsmiljö av pojke i samhällsklassen. 

 
 

 
Bild 11. Önskad klassrumsmiljö av pojke i samhällsklassen. 
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Vår tolkning är att pojken upplever alla sina klassrum som enformiga och att han vill påverka 
sin nuvarande fysiska klassrumsmiljö genom ny teknik, estetisering och ommöblering. Denna 
påverkan skulle då enligt pojken leda till bättre umgänge mellan eleverna och mellan elever 
och lärare. Däremot så är inte pojken säker på att lärandet för honom skulle fungera bättre i 
miljön som beskrivs i bild 11, detta motiverar han med att han skulle se bättre i miljön som 
beskrivs i bild 10. 
 

6.5.3.2 Flicka – samhällsprogrammet 
De centrala fenomen som framträder ur intervjun med flickan i samhällsprogrammet är både 
den fysiska och sociala miljön, arbetsmiljön och estetisering. Det fenomen som inte 
framträder är förtäring. Ur intervjun framträder det även en ny kategori i form av tyst 
studiemiljö. Flickan beskriver inlevelsefullt sin upplevda fysiska miljö i sin första bild som 
”ganska tråkig… inte så mycket färg i klassrummet… stelt… tomt… för lite inventarier” 
Denna flicka upplever vi har bestämda uppfattningar kring estetikens betydelse för 
klassrummet.  
 
Vår tolkning är att flickan önskar mer av sitt fysiska klassrum i form av estetiska 
förbättringar som blommor, matchande inventarier, mer lampor, fler färger etc. Flickan 
poängterar att ”jag tycker i alla fall att det är viktigt att skilja på skolmiljö och fritidsmiljö… 
så jag valde att göra den (flickans andra bild) ganska lik vårt klassrum, fast lite snitsigare 
hoppas jag”. Flickan benämner sin bänk och stol som ”sin arbetsplats där hon sitter och 
arbetar”, men att hon upplever sin ”arbetsplats” som ganska tråkig. 
 
Flickan önskar sig möjlighet till en tyst studiemiljö samt fler och bättre grupprum. Sin sociala 
miljö upplever hon överlag som positiv även om det förekommer grupperingar inom klassen. 
Flickan sammanfattar sin önskade miljö som ”en klassrumsmiljö, men ändå hemtrevlig på 
något sätt”. 
 

6.5.3.3 Flicka 1 – frisörsprogrammet 
De centrala fenomen som framträder ur intervjun med den första flickan i frisörsprogrammet 
är främst den sociala miljön och arbetsmiljön. De fenomen som inte framträder är estetisering 
och förtäring. Ur intervjun med flickan framträder en ny kategori i form av avsaknad av 
inspirerande lärare. Flickan beskriver ingående och genomgående under intervjun att hon 
saknar lärare som kan bidra med inspiration. Flickan upplever även stor frustration över att 
lagerhyllorna i salongen ofta saknar schampon och balsam för olika typer av hår. Hon menar 
att detta är begränsande och därmed påverkar hennes arbetsmiljö. 
 
Vår tolkning är att flickan upplever stor frustration över främst två faktorer, nämligen 
avsaknad av inspirerande lärare samt brister i produktsortimentet och ibland även avsaknad 
av produkter. Dessa två faktorer påverkar flickan mycket negativt ”… man får som spela med 
lite grand, men det är inte så kul”. 
 

6.5.3.4 Flicka 2 – frisörsprogrammet 
De centrala fenomen som framträder ur intervju med den andra flickan i frisörsprogrammet 
är både social och fysisk miljö. Arbetsmiljön är framträdande men främst framträder 
estetisering och mys samt en ny kategori; tyst studiemiljö. Fenomen som inte framträder är 
möblering samt befintlig och ny teknik. Flickan beskriver att hon upplever skolmiljön som 
kal och tråkig att vara i. Hon önskar sig mer färg som, enligt henne, skulle ge mer liv åt 
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skolmiljön ”… det skulle bli roligare att vara i skolan”. Färger, gardiner, blommor, mys och 
pynt återkommer regelbundet som fenomen i texten. Flickan upplever att klassrummen är 
kalla och med dålig ventilation vilket gör att hon får svårt att koncentrera sig. I sin 
frisörsalong upplever hon även att det är dålig belysning. 
 
Vår tolkning är att flickan saknar estetisering av sin klassrumsmiljö, eller egentligen hela sin 
skolmiljö. Hon skulle trivas bättre om hennes miljö innehöll mer färger, blommor, pynt etc. 
”… lite inredning gör så mycket för trivseln”. Flickan upplever att det är svårt att finna en 
tyst studiemiljö inom skolan och efterlyser därför en sådan. Vidare så har hon även i åtanke 
att de kunder som besöker frisörsalongen även de skulle trivas bättre i en estetiserad miljö 
”Det blir ju även så att man tänker på kunderna genom hur vi har det…”. 
Temperatursvängningar mellan olika klassrum och dålig ventilation samt dålig belysning i 
frisörsalongen gör att flickan ibland får svårt att koncentrera sig. 
 
Även denna flicka från frisörsprogrammet nämner ofta lärarna. Hon saknar fler yngre lärare 
vilket hon menar skulle ge en bättre balans i undervisningen (riktigt vad hon menar med detta 
vet vi inte). 
 

6.5.3.5 Flicka – entreprenörsprogrammet 
Centrala fenomen som framträder ur intervju med flickan i entreprenörsklassen är den fysiska 
miljön, arbetsmiljön, möblering, förtäring och mys. De fenomen som inte framträder är 
befintlig och ny teknik. Det framträder även ett nytt fenomen; ett mer organiserat klassrum 
(vilket skulle kunna kategoriseras som arbetsmiljö eller möblering), men vi väljer en egen 
kategori för detta fenomen. För denna flicka är bristen på ett organiserat klassrum något som 
påverkar henne mycket, och något som hon vill förändra. Flickan upplever sin 
klassrumsmiljö som stökig, rörig och trång och önskar sig ett mer organiserat klassrum ”… 
så jag har försökt att få det lite mer organiserat (flickans andra bild) för det skulle vara 
mycket bättre på alla sätt för alla…”. 
 
Vår tolkning är att flickan upplever sin nuvarande klassrumsmiljö som väldigt oorganiserad. 
Inte bara att hon upplever miljön som stökig och skräpig, utan även att hela klassrumsmiljön 
med möblering, hög samtalsnivå, brist på ansvarstagande, datorers placering etc. påverkar 
flickan negativt. Flickans tankar upptas mycket av en vilja att förändra hennes nuvarande 
klassrumsmiljö så att hon kan koncentrera sig bättre. 
 
I samtalet kring flickans andra bild så har hon möblerat om så att alla elever sitter i s.k. U-
sittning och att de därmed kan se varandra och samtala med varandra utan att behöva höja 
rösten. Den soffa som finns i entreprenörernas hemklassrum benämner flickan 
”socialhörnan”; vilket för henne innebär att här är det mer av social samvaro än renodlat 
skolarbete. I flickans tankar förekommer mycket av entreprenörskap ”… ommöblering… och 
kanske inte behöva införskaffa så mycket nytt, utan göra det bästa av det man har”. 
 

6.5.3.6 Pojke – entreprenörsprogrammet 
De centrala fenomen som framträder ur intervju med pojken i entreprenörsklassen är både 
social och fysisk miljö. Vidare framträder arbetsmiljö, estetisering, möblering, förtäring, mys 
och ny teknik. Framtid framträdde som ett nytt fenomen ur texten. Denna pojke tar ut 
svängarna rejält i samtalet kring hur han vill utforma sitt önskade klassrum. 
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Vår tolkning är att för denna pojke så betyder ”framtid” för honom att det önskade 
klassrummet ska inrymma ny teknik i form av bärbara datorer, 100 tum touch-screen plasma 
skärm, trådlöst nätverk, TV, soffa med fotstöd, kylskåp, mikrovågsugn, stereo etc. ”… ett 
ganska skönt rum att vara i, att vila i, ett rum för att skapa en bra sammanhållning”. Pojken 
vill även estetisera sitt önskade klassrum med finare golv; trägolv.  
 

6.6 Sammanfattning av intervjustudie 
Syftet med vår intervjustudie var att komplettera de tankar som eleverna tidigare gestaltat i 
sina bilder kring begreppet fysisk klassrumsmiljö. Intervjustudien bekräftar resultatet av 
bildstudien; de teman som vi funnit i vår bildanalys är centrala för eleverna. Arbetsmiljö och 
estetisering visar sig vara de faktorer som eleverna tycker är allra viktigast då de talar om sin 
önskade fysiska klassrumsmiljö. I intervjuerna säger sig två elever vilja ha en tyst 
studiemiljö, detta är dock något som inte går att finna i elevernas bilder.  
 

7 Diskussion 
Vi inleder även diskussionsdelen med att återigen påminna om huvudsyftet med studien, 
nämligen ”att försöka förstå hur lärare och elever på tre gymnasieprogram upplever sin 
nuvarande fysiska klassrumsmiljö, och vidare hur dessa elever och lärare önskar sig sin 
ideala fysiska klassrumsmiljö. Vi vill även försöka förstå eventuella skillnader mellan elevers 
och lärares syn på fysisk klassrumsmiljö.” 
 
Har vi då lyckats skapa en förståelse kring hur eleverna och lärarna upplever och önskar sig 
sin fysiska klassrumsmiljö? Har vi lyckats skapa en ny förståelse åt oss själva och åt alla er 
andra som läser detta arbete? Har vi utifrån vår upplevda förförståelse för eleven och dennes 
skolmiljö, via hermeneutikens spiraler, lyckats skapa en förståelsetillväxt? Har vår 
”kunskapsresa” som tog sin utgångspunkt i filosofin, och som sedan via metavetenskapen 
och humanvetenskapens metodologiska textanalysverktyg, gjort vår verklighet mer 
förståelig? Har vårt arbete lyckats producera ny kunskap? Dessa frågeställningar är inte 
alldeles lätta och självklara att besvara. Men utifrån den sista frågeställningen är det här 
lämpligt att återvända till Hartmans (1998) tankar i metoddelen kring vad som är 
vetenskaplig kunskap. Hartman anser att vetenskaplig kunskap är en del av kunskap i 
allmänhet, och kunskap i allmänhet kräver en trosföreställning som är både sann och 
rättfärdigad. Inom den vetenskapliga kunskapen så är trosföreställningen att en vetenskaplig 
teori är sann. Vad som är sant kan förenklat beskrivas som att en teori är sann om den korrekt 
beskriver världen genom teorierna. Att rättfärdiga sin trosföreställning gäller även inom den 
vetenskapliga kunskapen; om inget rättfärdigande finns, och teorin saknar stöd, finns det 
ingen anledning att tro på den. 
 
Enligt Hartmans resonemang innebär det för oss att vi genom vårt arbete, på ett korrekt sätt, 
ska beskriva världen genom vetenskapliga teorier. Men eftersom vi är ute efter att klargöra 
hur man når vetenskaplig kunskap i termer av förståelse så måste vår tolkning rättfärdigas. 
Detta leder oss in på de traditionella begreppen reliabilitet och validitet. Undersökte vi det vi 
avsåg att undersöka på ett tillförlitligt sätt; har vi en god reliabilitet? Har vi undersökt det vi 
avsåg att undersöka; är vår validitet god? Men innan vi besvarar de två sistnämnda frågorna 
börjar vi med att diskutera begreppet verifiering. 
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7.1 Verifiering 
Ett centralt begrepp som inrymmer begreppen reliabilitet och validitet är begreppet 
verifiering, och som i sig även brukar inrymma begreppet generaliserbarhet (Stensmo, 2002). 
Kvale (1997) menar att begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inom modern 
samhällsvetenskap uppnått en position som vetenskapens heliga treenighet. Kvale menar 
vidare att ”den positivistiska treenigheten” har utnyttjats av ”traditionella forskare” (jmf figur 
12) för att diskvalificera kvalitativ forskning; resultaten bygger ju bara på subjektiva 
bedömningar. Vissa kvalitativa forskare har enligt Kvale (1997) ignorerat frågorna om 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Frågorna har avfärdats som förtryckande 
positivistiska begrepp då de skulle stå som hinder för en skapande och emancipatorisk 
(frigörelse från yttre förtryck, inre låsningar och begränsningar) kvalitativ forskning.  
 
Under hela processen i skapandet av ny kunskap genom vårt arbete har vi konsekvent försökt 
hålla humanvetenskapens fana högt. Det har inte varit alldeles lätt. Positivistiskt speglade 
synpunkter har framförts: Hur mäter man upplevelser och önskningar? Hur mäter man en 
förståelsetillväxt kring upplevelser och önskningar? Men det är just sådana synpunkter som 
har sporrat oss vidare genom hermeneutikens spiraler. 
 
Vi väljer vidare att utelämna begreppet generaliserbarhet då vår begränsade kvalitativa 
undersökning är svår att förena med begreppet generaliserbarhet. Men även för att begreppet 
generaliserbarhet kontrasterar starkt mot det humanistiska synsättet. Ett synsätt där varje 
situation enligt Kvale (1997) ses som unik och där varje fenomen har sin egen inre struktur 
och logik. Vi koncentrerar oss istället på vår undersöknings reliabilitet och validitet. Båda 
begreppen är svåra, mer eller mindre, att hantera i en kvalitativ undersökning. 
 

7.1.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i vårt arbete stödjer vi främst på vår konsekventa arbetsgång. Vi började med 
en ”kunskapsresa” under vilken vi gjorde olika ställningstaganden som ledde oss fram till en 
kunskapsansats. Med kunskapsansatsen som språngbräda genomförde vi sedan en 
undersökning utifrån den hermeneutiska spiralen som metodologiskt textanalysverktyg och 
arbetssätt enligt Stensmos (2002) rekommendationer i fyra steg. Bildanalyserna genomfördes 
enligt Aronssons (1997) värdeskaleanalys i harmoni med den hermeneutiska spiralen som 
resulterade i olika bildteman. De kvalitativa intervjuerna hade en låg grad av både 
standardisering och strukturering och koncentrerades, kategoriserades och tolkades enligt 
Kvales (1997) rekommendationer. Allt noga planerat, genomfört, analyserat, tolkat och 
beskrivet för att göra vårt arbete trovärdigt.  
 
Vi har alltså sökt vetenskaplig kunskap genom att försöka förstå upplevelser och önskningar 
genom att tolka tecknade bilder samt kvalitativa intervjuer och måste då rättfärdiga vår 
förståelse. Den hermeneutiska vetenskapsteorin är läran om hur man tolkar sig fram till 
förståelse. Enligt Hartman (1998) kan hermeneutiken som vetenskapsteori och den 
hermeneutiska spiralen som arbetssätt rättfärdiga en tolkning. Vi rättfärdigade varje tolkning 
i spiralen med hänvisning till vår helhetsuppfattning om fenomenet i pendlingen mellan del 
och helhet.  
 
Men ur ett kvalitativt perspektiv blir, som Backman (1998) uttryckte det: ”den traditionella 
sekvensen i ’forskningshjulet’ inte helt adekvat”. Vi lade alltså initialt inte tyngdpunkten på 
teorier, frågeställningar eller hypoteser, utan började istället i empirin och samlade in data 
samtidigt som vi formulerade begrepp i form av hypoteser eller teorier. Vi använde oss av ett 
induktivt förfaringssätt. Då vi använde den hermeneutiska spiralen som hela tiden pendlar 
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mellan del och helhet i en uppåtgående spiral kunde vi rättfärdiga våra tolkningar. Genom att 
vi använde den hermeneutiska spiralen fick empirin sin innebörd genom att relateras till våra 
erfarenheter, vårt hermeneutiska perspektiv och våra kunskaper. Men innebörden stärktes 
också genom att ses i ljuset av de tolkningar som växte fram under analysarbetets gång. Detta 
gör att ”det inte helt adekvata forskningshjulet” istället blir en helt adekvat spiral. Teorin blir, 
så att säga, inkluderad i arbetsmetoden samtidigt som en möjlig förståelsetillväxt erhålls. 
 
Men det finns risker med att använda den hermeneutiska tolkningsmetoden. Det kan ha 
funnits samband och mekanismer under processen med vårt arbete som respondenterna inte 
själva kände till. Vi kan själva omedvetet ha besuttit fördomar i både vårt tänkande och 
handlande. Vi valde att tolka fenomen ur texter bestående av språk i både tal- och bildform.  
Subjektiva språkformer, vilket gör att det kan finnas skillnader i de betydelser respondenterna 
avser och de betydelser vi själva slutit oss kring. Vi har genom att tillämpa en konsekvent 
arbetsgång och ett systematiskt reflekterande försökt undvika riskerna med den 
hermeneutiska tolkningsmetoden. Vårt systematiska reflekterande har ofta övergått i 
metareflektion; vi har reflekterat över vårt eget reflekterande. Vi har ifrågasatt våra egna 
antaganden och uppmärksammat helheter istället för delar och isolerade företeelser. 
 
En planerad och en oplanerad händelse kan ha haft inverkan på reliabiliteten av vårt arbete. 
Den planerade händelsen var att vi valde ut de elever som skulle medverka i intervjustudien 
innan vi hade analyserat och tolkat bilderna. Vi borde istället ha valt ut de elever som skulle 
medverka i intervjustudien efter att vi hade analyserat, tolkat och tematiserat bilderna. En 
sådan arbetsgång skulle förmodligen ha förstärkt vår förståelse för framförallt vissa 
intressanta underteman i de tecknade bilderna. 
  
Den oplanerade händelsen som kan ha haft inverkan på reliabiliteten av vårt arbete var bytet 
av sal för entreprenörsklassen under bildstudie 2. Den sal som initialt användes var 
dubbelbokad och eleverna fick därför mitt under studien förflytta sig till en datasal med dåligt 
om utrymme för att kunna teckna. Denna händelse gjorde att tre entreprenörselever i 
bildstudie 2 upplevdes tröttna och därmed snabbt försökte färdigställa sina teckningar. 
 
Vår empiriska studie kanske även skulle ha fått en större bredd och stärkts om vi hade haft 
med fler lärare i studien och att de lärare som deltog i studien även de hade deltagit i 
intervjustudien. Den höga samstämmigheten mellan de intervjuade personernas svar och 
deras bilder, gör att vi antar att även vår tolkning av de ej intervjuade respondenternas bilder 
har stor tillförlitlighet. 
 

7.1.2 Validitet 

Har vi undersökt det vi avsåg att undersöka; är vår validitet god? Validiteten är enligt 
Stensmo (2002) avhängigt logiken i de inledningsvis ställda forskningsfrågorna, hur 
välplanerad studien är och kvaliteten i de genomförda studierna. Stensmo menar vidare att 
noggrannheten i översättningen från tal- och bildspråk till skriftspråk samt att logiken och 
rimligheten i genomförda analyser påverkar validiteten. Den trovärdighet som läsaren 
tillmäter arbetet är enligt Stensmo ytterligare en aspekt som påverkar validiteten. 
 
I våra tankar kring vårt arbetes validitet vill vi speciellt lyfta fram våra återkommande 
kritiska granskningar av våra egna utgångspunkter och att vi i detta kontinuerligt försökt se 
hur våra utgångspunkter eventuellt inverkat på våra resultat. 
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För att kunna besvara frågeställningen om vårt arbetes validitet kan man enligt Patel och 
Davidson (1994) säkerställa validiteten på två sätt. Det ena sättet är genom logisk analys av 
innehållet i våra analysverktyg. Vi har inte utformat verktygen själva utan förlitat oss på 
vedertagna analysverktyg inom området för både kvalitativa intervjuer och bildanalys. Vår 
kvalitativa undersökning överbryggades av vedertagna hermeneutiska vetenskapsteorier. Den 
vedertagna hermeneutiska spiralen användes som både arbetssätt och som metodologiskt 
textanalysverktyg. Patel och Davidsson menar vidare att den logiska analysen för att 
säkerställa innehållet i analysverktygen bör göras av någon utomstående. Men detta gäller då 
speciellt om man själv har utformat analysverktygen. I vårt arbete säkerställer vi 
innehållsvaliditeten genom vårt användande av vedertagna begrepp, teorier och metoder. 
Ovanpå detta lägger vi en utomstående granskning av vårt arbete genom vår vetenskaplige 
handledare. 
 
Det andra sättet att säkerställa validiteten är enligt Patel och Davidsson (1994) genom den 
s.k. samtidiga validiteten. Det innebär att vi ska pröva våra analysverktyg på en liknande 
grupp som den vi undersökte, och som verktygen är avsedda för. Detta är något som vi inte 
har genomfört, vilket då skulle inverka negativt på vårt arbetes validitet. 
 
Men låt oss återvänder till Stensmo (2002) i det inledande stycket under rubriken validitet. 
Stensmo menar att det finns vissa aspekter som påverkar validiteten. Om vi utgår från 
Stensmos aspekter så anser vi subjektivt att logiken i vår inledande syftesformulering är god. 
Vår studie är både välplanerad och håller en hög kvalitet i genomförandet. När vi tolkade 
bilderna och intervjuerna som sedan översattes till skriftspråk var vi både noggranna och 
använde vedertagna metoder. Logiken och rimligheten i genomförda analyser har vi svårt att 
ta ställning till. Vi lämnar bedömningen av logiken och rimligheten i vårt arbete öppna för 
andra att bedöma. 
 
Att genomföra en kvalitativ undersökning i vilken det ingår tolkningsmoment ur bilder och 
verbala utsagor är inte lätt. Att göra undersökningar om människor innefattar abstrakta 
fenomen som upplevelser, önskningar, inställningar etc. Är då vårt arbete trovärdigt? Vi står 
själva trygga i vårt arbetes trovärdighet. Men den slutliga trovärdigheten av vårt arbete 
överlämnar vi till läsaren att bedöma. 
 

7.2 Ingående diskussion av resultat 
I denna ingående resultatdiskussion kommer de i studien framkomna resultaten att ställas mot 
våra egna tankar samt jämföras med pedagogiska teorier och aktuell forskning inom fysisk 
klassrumsmiljö. Allt görs utifrån de i studien framkomna temata. Därefter diskuteras 
skillnaderna mellan elevers och lärares uppfattningar om fysisk klassrumsmiljö och vidare 
försöker vi förstå varför det föreligger en divergens mellan respondenternas upplevda och 
önskade fysiska klassrumsmiljö. Avslutningsvis diskuterar vi resultatens konsekvenser för 
vårt arbete i skolan. 
 

7.2.1 Diskussion kring framkomna teman 

För att besvara vårt syfte kommer jämförelsen hela tiden vandra mellan hur respondenterna 
upplever respektive önskar sin fysiska klassrumsmiljö – vilka förändringar som de anser 
nödvändiga. 
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7.2.1.1 Arbetsmiljö 
Elevernas bilder visar på en vilja att få in mer dagsljus i klassrummet. Detta går helt i linje 
med tidigare forskning som visar att dagsljus är den enskilt viktigaste faktorn för 
klassrumstrivsel (Arbetsmiljökvalitet i skolan, 2002). Gudmundsson (1997) menar att orsaken 
till detta är att dagsljuset återger färger på ett naturligt sätt och ger en variation i rummet.   
Det finns elever som inte trivs med lysrör i taket och istället önskar sig lampor på väggar 
eller bänkar. Detta bekräftar Gudmundssons (1997) syn på de globala inlärarna som lätt blir 
uttröttade av det starka och enformiga lysrörsljuset. Vår erfarenhet är att lärare tänder 
lysrören i taket även i klassrum där det naturliga ljusinsläppet skulle vara tillräckligt. För 
några lärare kan det handla om att de av åldersskäl vill ha en starkare belysning, men i 
flertalet fall tror vi att det beror på en dålig vana där läraren inte funderar kring ljusnivån i 
rummet.  
 
Resultatet av vår studie visar att många flickor upplever att det är kallt och dragit i 
klassrummen, vilket de vill förändra. Den andra flickan i frisörsklassen fördjupar 
resonemanget under intervjun där hon beskriver hur temperatursvängningarna i sig bidrar till 
koncentrationssvårigheter för henne och andra elever. Detta bekräftar Gudmundssons (1997) 
påstående att kvinnor generellt vill ha det varmare än män. Huruvida temperaturen bör höjas 
för att tillmötesgå dessa flickor är omdiskuterat då det i allmänhet är bättre med något svalare 
än för varmt i klassrummet (Gudmundsson, 1997). I Möjligheternas skola (1996) konstateras 
att en alltför jämn temperatur i sig kan vara tröttande och att det därför är bra om 
temperaturen mellan olika klassrum kan variera med en eller två grader. Vidare skrivs att 
större temperaturvariationer kan utgöra ett problem, vilket vår intervjurespondents berättelse 
bekräftar. Vi tror att kallras och drag från fönstren i de flesta fall är ett större problem än 
själva temperaturen, därför vill vi se bättre tätade fönster med fungerande element undertill. 
Att elementen ofta är ur funktion beskrivs också i några av elevernas bilder av den upplevda 
fysiska klassrumsmiljön. 
 
Dålig luft tas upp av några frisörselever i bilderna av den upplevda miljön. I den önskade 
miljön är luft helt exkluderat. Att luftförhållandena inte berörs i större omfattning skulle 
kunna vara en konsekvens av att eleverna förmedlat sig genom bilder och att den 
genomskinliga luften då är svårt att gestalta. Men det skulle också kunna vara så de inte 
tänker på luftförhållandena för att de redan är tillfredsställande. I detta avseende ger vår 
studie ingen konfirmation av tidigare forskning som visat att fönstervädring och doftkrus kan 
vara framkomliga vägar för att skapa en bra luftmiljö (Björklid, 2005; Gudmundsson, 1997). 
Vi tror att fönstervädring är svårt att genomföra i en stor gymnasieskola där elever och lärare 
ständigt byter klassrum, för hur skall man veta att de som skall ha nästa lektion vill ha in frisk 
luft. Det kalla klimatet i Norrbotten kan också utgöra ett hinder för fönstervädring under 
långa perioder. Men återigen tror vi att den största orsaken till att inte heller vädring sker är 
att varken elever eller lärare reflekterat över det och sett det som ett alternativ. 
 
Även exkludering berättar något om elevernas tankar. En arbetsmiljöfaktor som helt 
exkluderats i såväl upplevd som önskad fysisk klassrumsmiljö är ergonomiskt utformade 
möbler. Eleverna har visserligen ritat mjuka och sköna möbler, men de är inte speciellt 
utformade ur ett ergonomiskt perspektiv. Vi tror att ergonomi lätt kan glömmas bort så länge 
som man inte själv har några kroppsliga besvär, de 10-15 procent av eleverna som har 
ryggproblem kanske inte heller förstår att sittriktiga möbler skulle kunna lindra deras besvär 
(Hellsten, 2000). 
 
I bildstudien väljer eleverna också att helt exkludera ljudmiljö och buller. Troligen beror 
detta på att buller kan vara svårt att rita; vår intervjustudie ger nämligen en diametralt motsatt 
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bild. Här väljer två elever att ingående prata om betydelsen av en tyst arbetsmiljö. För att 
åskådliggöra detta lät vi Tyst arbetsmiljö utgöra en ny kategori i intervjustudien. Tyst 
arbetsmiljö skulle annars ha placerats under arbetsmiljö eller möblering. Tyst arbetsmiljö kan 
nämligen skapas genom en möblering som indelar klassrummet i ljudzoner efter elevernas 
olika behov. Mjuka tassar på möbler och ytor som ofta är i inbördes kontakt kan också 
minska de onödiga ljuden (Gudmundsson, 1997). 
 

7.2.1.2 Estetisering 
Resultatet från bildstudien visar att eleverna sätter stort värde på klassrumsestetik. Vid sidan 
av arbetsmiljö, var estetisering det undertema som berördes mest frekvent även i intervjuerna. 
Detta var något som inte vi förväntat oss och vi tackar därför våra respondenter för att de 
ökat vår kunskap i detta avseende. Det är tydligt att inte heller någon på den aktuella skolan 
vetat om detta, eftersom så lite gjorts för att skapa en estetiskt tilltalande klassrumsmiljö. 
Vanliga kommentarer om den fysiska klassrumsmiljön i intervjustudien var: ”tråkigt”, 
”enformigt” och ”färglöst”. 
 
Gardiner är viktigt för många elever och i synnerhet för flickor. De önskar sig nya fräscha 
trendiga gardiner. Även ny och trevligare färgsättning återfinns i bilderna av det önskade 
klassrummet. En prioritering av gardiner och färgsättning ligger i linje med såväl 
Montessoris som Steiners pedagogiska idéer. De båda anser att färg och form påverkar 
människors känslor och att influensen är extra starkt under uppväxtåren. Förutom färger 
tilltros av Steiner arkitekturen, något som dock är helt exkluderat i våra respondenters bilder 
(Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds, 1997; Miljö som ger liv, 1976; Thomson, 1996; 
Waritsch, 2000). Kanske är eleverna påverkade av det traditionella klassrummet? 
 
Graden av klassrumsestetik är som en symbol för hur skolan ser på eleverna. Bristande 
estetik skapar institutionell uttråkning och visar att ingen har haft vilja att bry sig om 
elevernas fysiska klassrumsmiljö (Björklid, 2005). Därför tolkar vi den önskade 
estetiseringen som ett rop från eleverna. Ett rop om att bli tagna på allvar. Fram till 1921 
visade de statliga anvisningarna tydligt vikten av god arkitektur och estetik, men detta har 
idag hamnat i bakgrunden där istället ekonomiska realiteter styr (Skantze, 1989). Därför tror 
vi att en tillbakagång i detta avseende vore önskvärd, pengar måste läggas på utsmyckning 
för att åter öka trivseln i svenska gymnasieskolor. 
 

7.2.1.3 Förtäring 
Det förekommer frukt, godis, kaffe och vatten i såväl bilderna av den önskade fysiska 
klassrumsmiljön som i intervjuerna med de två entreprenörseleverna. Ett införande av dessa 
tilltugg och förfriskningar kan vara till gagn för de globala inlärarna som inte klarar dagens 
krav på uthållighet (Gudmundsson, 1997). Mattiasson (1980) skriver att det då gäller att se 
upp med den ökade nedskräpning som kan bli följden då eleverna får gå i klassrummen och 
äta. Som idrottslärare ställer vi oss också något kritiskt till införandet av godis, säkert får vi 
medhåll från Sveriges tandläkare. Vi tror visserligen att eleverna och Gudmundsson har rätt i 
att det kan förbättra prestationerna, men av hälsoskäl vill vi endast se frukt och vatten i våra 
framtida klassrum.  
 

7.2.1.4 Mys 
Mys är ett temata som delvis skulle kunna rymmas under rubriken möblering, men för att ge 
en rättvis bild av elevernas bilder kändes det självklart att låta mys utgöra ett eget tema. 
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Varma material, mjuka kuddar och mjuka stolar var frekvent återkommande motiv i 
elevernas bilder av den önskade klassrumsmiljön. I tre av de sex intervjuerna bekräftas att 
eleverna vill ha mer mys. Den andra av de två intervjuade frisörsflickorna beskriver ingående 
hur glädjen att vistas i skolan skulle kunna öka genom estetisering och införandet av fler 
mysfaktorer såsom pynt, kuddar och blommor. De elever som väljer att inkludera olika 
former av mys i sina bilder bekräftar därmed Montessoris (Skjöld Wennerström & 
Bröderman Smeds, 1997) och Gudmundssons (1997) tankar om det hemliknande 
klassrummet. Ett klassrum för även de globala inlärarna, som enligt Gudmundsson behöver 
en informell hemliknande miljö för att trivas. Trivsel tror vi, som vi skrev i inledningen, är 
”en primär faktor för att skapa ett intresse, uppmärksamhet, motivation och lärande hos 
eleverna. Detta kan bidra till kunskap – och i bästa fall bildning.”  
 
Vid sidan av ovanstående var musik det som eleverna främst önskade sig i sitt ideala 
klassrum. Detta konfirmerar Gardners (1996) forskning om att undervisningen måste vara 
anpassad till fler intelligenser. De elever som lär sig genom att ta in information med hjälp av 
rytm, toner och musik får idag stå tillbaka då få skolor ger utrymme för deras inlärningsstil. 
Även Jensen (1997) stödjer detta och menar att inlärda kunskaper snabbare befästs med 
musik. Detta genom att den högra hjärnhalvan aktiveras vilket ökar elevernas kreativitet. 
Både Jensen och Gudmundsson (1997) höjer dock ett varningens finger. Överdriven 
musikanvändning kan trötta ut eleverna och alla klarar inte att koncentrera sig med musik, 
därför kan ett alternativ vara att dela in rummet i ljudzoner.  
 
Idag när många elever har egna musikspelare tror vi att även detta kan utgöra en 
individualiserad form av musikanvändning, något som inte heller stör de ljudkänsliga.  
 
Mindre vanligt, men ändå förekommande, är inkluderingen av blommor i den önskade 
fysiska klassrumsmiljön. Växter är något som även Montessori inkluderar i sina klassrum 
med motiveringen att det skapar hemtrevnad och lockar till ansvarstagande (Skjöld 
Wennerström & Bröderman Smeds, 1997). I Bra innemiljö i skolan (1992) skrivs också att 
växter bör användas. De tillför syre, ökar luftfuktigheten, dämpar buller och kan dessutom 
om de står på hjul användas för flexibel avskärmning av arbetsplatser. Eleverna i vår studie 
har dock inte tänkt på växterna som redskap för avskärmning, utan har endast inkluderat små 
krukor i fönstren. Vi tror att eleverna även skulle vilja ha stora växter på hjul, men att de inte 
kom på att rita detta eftersom de sällan eller aldrig sett några sådana i ett klassrum. Att få in 
olika typer av växter i klassrummet tror vi skulle kunna öka trivseln markant, vattningen 
behöver inte heller bli ett problem om man följer Gudmundssons (1997) förslag med 
självvattnade anordningar. 
 

7.2.1.5 Möblering 
Samhällseleverna var till synes nöjda med sin klassrumsmöblering då de flesta valde att 
behålla samma struktur med raka bänkrader riktade mot tavlan i den önskade som i den 
upplevda klassrumsmiljön. Ett av undantagen var den pojke i samhällsklassen som blev 
intervjuad. Han väljer att i bilden av den önskade fysiska klassrumsmiljön istället sätta 
elevernas bänkar i två stora ringar. Under intervjun framkommer dock att han är osäker på 
hur detta skulle falla ut, han tror att umgänget i klassen skulle bli bättre, men att lärandet rent 
av skulle försämras då det inte blir lika lätt att se tavlan. Pojken visar därmed på en vilja att 
förändra, samtidigt som han ändå tror att det bästa ur lärandesynpunkt är den befintliga 
möbleringen i raka linjer där alla lätt kan se läraren och tavlan. Vi ser därmed ett missnöje 
hos pojken som han inte kan konkretisera och själv finna optimala lösningar på. Han torde 
inte utgöra den enda respondenten i bildstudien med detta problem, därför tror vi att det 
behövs förslag till ny klassrumsmöblering från forskare på området. Det går inte att 
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genomföra en förändring bara utifrån vad elever och lärare tycker – forskningen måste också 
beaktas. 
 
Entreprenörsklassen har ett hemklassrum som de själva varit med om att inreda och ville till 
skillnad från samhällsklassen flytta om bänkarna så att de inte längre var riktade mot läraren, 
utan istället satta i smågrupper. Kanske känner eleverna att de inte kan kommunicera med 
och lära av varandra i tillräcklig omfattning utan enbart blir passiva mottagare av kunskap. 
Detta är i så fall i linje med Vygotskijs teori om att eleverna måste ges chansen till 
kommunikation då lärande enbart blir möjligt i en social kontext (Imsen, 2000; 
Utvecklingspsykologiska teorier, 1999). Den intervjuade flickan från klassen förklarar att en 
ommöblering skulle kunna göra stor skillnad för trivseln och att mycket skulle kunna 
åstadkommas med befintliga resurser. Hon har läroplanens stöd att möblera om klassrummet, 
då denna betonar elevernas trygghet och trivsel (Lpf 94, 2006). 
 
Frisörsklassen vill också möblera om och i detta fall är det frisörsalongen som de upplever 
saknar golvyta och därmed skulle gynnas av en öppnare möblering. Deras salong påminner 
om Deweys experimentskola och kanske borde de då själva ges möjlighet att inreda sitt rum, 
prova sina idéer och lära av sina egna misstag – ”learning by doing” (Egidius, 2000a). 
 
Generellt skiljer sig elevernas både upplevda och önskade klassrum markant från det ideala 
klassrum som Gudmundsson (1997) beskriver. Gudmundsson utrustar klassrummet med loft 
och läshörnor samt skärmar och gardiner för att möjliggöra snabba ommöbleringar. Inte 
heller återfinns rymdbubblan eller telefonkiosken, som Gudmundsson beskriver i figur 3, i 
elevernas bilder. Innebär detta att Gudmundsson har tänkt helt fel gällande 
klassrumsmöblering? Eller är det så att eleverna är så indoktrinerade av de klassrum som de 
alltid mött att de inte förmår att tänka nytt? Vi tror att det senare är fallet. Eftersom 
gymnasieeleverna i vår studie har gått i grundskolan där klassrummen oftast ser ut på samma 
sätt som de klassrum de möter på gymnasiet så har de formats efter detta. De kan därför inte 
komma på att rita ett rum med loft eller telefonkiosker även då de får full frihet att rita sitt 
ideala klassrum. Intressant är att entreprenörseleverna som redan fått ett hemklassrum, vilket 
de själva har inrett, vågade ta ut svängarna mer. I bilden av sitt ideala klassrum införde de 
bland annat badbaljor. Ett par elever i denna klass tog faktiskt ut svängarna så långt, med 
lättklädda storbystade lärarinnor, att det kändes oseriöst. Men kanske blir detta konsekvensen 
då en klass får fritt utrymme att själva inreda sitt klassrum, rummet blir inte längre en plats 
för lärande utan istället något som mer liknar en ungdomsgård.  
 
Möblering är det enda område inom den fysiska klassrumsmiljön där lärarnas bilder visar på 
tydliga motiv. De två lärarnas bilder går i förhållande till varandra i rakt motsatt riktning.  
Den kvinnliga frisörläraren som i det upplevda klassrummet känner sig perifer då eleverna 
sitter runt det ovala bordet har i bilden av sitt önskade klassrum satt sig själv i centrum av ett 
ovalt rum och eleverna utmed dess väggar. Den manliga läraren för samhällsklassen upplever 
att eleverna sitter i raka bänkrader riktade mot honom. Detta vill han ändra på och istället låta 
eleverna sitta i 4-grupper, men även fortsatt skall alla kunna se läraren och tavlan. Den senare 
av lärarna följer Gudmundsson (1997) som menar att i ett klassrum där all möblering är 
riktad mot ena kortsidan inspireras inte eleverna till eget skapande, utan istället blir eleverna 
passiva mottagare av kunskap. 
 
Gardner anser att det finns två huvudsätt att lära ut kunskap. Den mimiska metoden där 
läraren demonstrerar och eleven imiterar i mån av förmåga samt den transformativa metoden 
där läraren fungerar som inspiratör och försöker väcka vissa kvalitéer eller insikter hos 
eleverna. Båda metoderna behövs och därför krävs en möblering där båda metoderna blir 
möjliga (Gardner, 1992). Den manliga läraren för samhällsklassen går mot en möblering där 
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både mimisk och transformativ undervisning blir möjlig. Frisörläraren kommer genom den 
ommöblering hon vill göra att begränsa möjligheterna till transformativ undervisning i 
teorirummet. Detta behöver dock inte utgöra ett hinder för transformativ undervisning i stort 
då det fortfarande finns stora möjligheter till elevaktivitet i den angränsande salongen. Där 
kan eleverna i enlighet med Piagets teorier lockas till initiativ i samspelet med tillgängligt 
material (Lynne, 2001). 
 
Det som vi saknar i respondenternas både upplevda och önskade fysiska miljö är möjligheten 
till flexibilitet. För Gudmundsson (1997) är flexibilitet allt. Stora krukväxter på hjul, 
draperier och skärmar gör att klassrummet snabbt kan ommöbleras. Detta ger möjligheter att 
lära ut kunskap med såväl den mimiska som den transformativa metoden. Vidare ger detta 
arbetsmiljöfördelar, där rummet kan delas i olika ljus- och ljudzoner efter elevernas olika 
behov. Möblering kan snabbt gå från att vara formell till att bli informell; anpassat efter 
deltagarna och arbetsuppgiften. Vi tolkar avsaknaden av flexibilitet i respondenternas bilder 
som att de inte tänkt på detta, snarare än att de skulle vara motståndare till flexibilitet. 
Återigen tror vi att orsaken är den långa indoktrinering som de utsatts för under sina skolår i 
klassrum som helt saknat möjligheter till flexibilitet. För hur skulle de kunna komma på att 
rita in skärmar och draperier då de troligen aldrig sett dylikt i ett klassrum? Detta ser vi 
således som ännu ett tecken på att forskningen måste beaktas då ett klassrum skall inredas, 
annars glöms många bra lösningar bort.  
 

7.2.1.6 Teknik/ Ny teknik 
Eleverna ritar i bilden av den upplevda miljön datorer, tv och OH-projektorer. I den önskade 
fysiska klassrumsmiljön inkluderas även kanon för PowerPoint-presentationer, fler och 
modernare datorer, trådlöst nätverk, surroundljud, subwoofer, kylskåp och mikrovågsugn. 
Det är framförallt pojkarna i entreprenörsklassen som vill ha denna nya teknik, frisörerna 
exkluderar den helt. Det finns inte mycket skrivet om teknik i klassrum, men Gudmundsson 
(1997) anser att klassrummet bör innehålla sparsamt med teknik då denna kan störa 
arbetsron, endast cd-spelare och OH-apparat är nödvändigt. På vilket sätt surroundljud och 
subwoofer kan förbättra lärmiljön kan inte heller vi se och vi funderar över orsaken till 
entreprenörklassens inkludering av denna utrustning. En förklaring som framkommer i 
samband med intervjustudien är att eleverna sätter likhetstecken mellan ny teknik och 
framtid. Ny teknik är för entreprenörerna en symbol för framtidstro, framtidstro är viktigt för 
eleverna men något som vi tror att skolan är dålig på att förmedla. Skolan och skolbyggnaden 
förmedlar inte framtidstro, utan är tvärtom konservativ och traditionsbevarande. Något som 
gör att många elever har svårt att finna sin plats, bli nyskapande och innovativa 
entreprenörer. Vi tycker att den svenska gymnasieskolan i alltför stor utsträckning lever kvar 
i en tradition där elever utbildas till att bli arbetstagare istället för ledare eller entreprenörer. 
 

7.2.2 Skillnader mellan elevers och lärares uppfatt ningar? 

Skillnaden mellan elevernas och lärarnas bilder är stor. Visserligen innehåller båda samma 
huvudteman – social och fysisk klassrumsmiljö. Den sociala klassrumsmiljön är också 
likartat illustrerad med hjärtlighet och samarbete som centrala objekt. Skillnaden ligger 
istället i de underteman som finns till den fysiska klassrumsmiljön.  
 
Lärarnas bilder går endast att härleda till ett av alla de underteman som framkommit i 
tematiseringen av elevernas bilder – nämligen möblering. Där går de båda lärarna i helt olika 
riktning. Den kvinnliga läraren vill möblera för ett ökat lärarfokus medan den manliga läraren 
istället vill sätta eleverna i grupper. Det senare skall ses som ett närmande mot elevernas 
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bilder. Intressant är dock att det var just läraren för samhällsklassen som valde att möblera på 
detta sätt, när eleverna i samhällsklassen var de som var minst benägna att möblera om. 
  
I övrigt innehöll lärarnas bilder ingenting, bildobjekt lös med sin frånvaro och minimalismen 
var total. Detta stod i kontrast till elevernas bilder som både i upplevd och i önskad miljö 
innehöll objekt som kunde kategoriseras i en handfull teman. Elevernas bilder och de 
genomförda intervjuerna visade att eleverna hade tänkt mycket kring såväl arbetsmiljö som 
klassrumsestetik, mys och möblering. 
 

7.2.3 Varför skiljer sig den upplevda och den önska de fysiska miljön? 

Vi har redan närmat oss orsakerna till den divergens som råder mellan respondenternas 
upplevda och önskade fysiska klassrumsmiljö, men här skall vi försöka att fördjupa 
resonemangen utifrån våra tankar. 
 
Hemklassrum skulle kunna vara en lösning för att få lärare och elever att ta ett ökat ansvar 
för sin fysiska klassrumsmiljö. Det skulle då bli tydligt vem som är brukare av rummet och 
därmed borde få vara med och påverka. Entreprenörsklassen i vår undersökning hade givits 
ett hemklassrum, men ändå skiljde sig bilderna av den upplevda och den önskade fysiska 
klassrumsmiljön åt hos klassens alla elever. En orsak torde vara att eleverna inte givits några 
ekonomiska resurser för att inhandla ny teknik, lampor eller gardiner. En annan orsak kan 
vara att de själva inrett rummet utan att beakta aktuell forskning och möjligheterna till 
flexibel möblering. Det finns dock ett ekonomiskt problem med hemklassrum, nämligen att 
det idag finns fler klasser än klassrum och således skulle det krävas fler rum om alla klasser 
skall ges denna möjlighet.  
 
Lärarnas bristande kunskap och intresse för fysisk klassrumsmiljö är anmärkningsvärd. Det 
är ju även deras arbetsmiljö det handlar om och ändå har de inte ens funderat på något annat 
än hur bänkarna skall placeras. De bryter också mot läroplanen genom sitt undfallande. 
Kanske har lärarna för mycket annat att sköta, vilket leder till att de inte hinner ägna tankar åt 
den fysiska klassrumsmiljön. 
 
Kan rädsla för konflikter inom kollegiet hålla de lärare tillbaka som skulle vilja vidta 
förändringar? För det är ju ingen lärare på gymnasiet som ensam ansvarar för ett klassrum, 
alla rör sig mellan olika rum. En förändring skulle kunna mötas med frågetecken från 
kollegor som är vana att klassrummen ser ut på ett givet sätt. Lärares konservatism kan också 
vara en bromsande faktor, klassrummen har alltid sett ut så här och det har ju alltid fungerat. 
 
Oavsett orsaken till att lärarna inte agerar, måste ansvaret läggas på rektorerna. Dessa har ett 
övergripande ansvar för personalens och elevernas arbetsmiljö och trivsel (Björklid, 2005). 
Rektorer torde också ha för dålig utbildning i ämnet och därför lyfts aldrig frågan. Resurser 
kan inte åberopas som den springande punkten, då mycket skulle kunna göras genom enkla 
ommöbleringar och ringa ekonomiska tillskott. 
 
Vi tror att det finns lärare som är rädda för att överlämna makt och inflytande till eleverna. 
De är rädda för att kaos skall utbryta och att eleverna gör om rummet för lärande till ett 
uppehållsrum. Detta kan vara en orsak till att man inte lyssnar och beaktar elevernas 
önskningar om en förändrad fysisk klassrumsmiljö. 
 
Vi tror att risken med att ge eleverna ett alltför stort ansvar och inflytande över sin fysiska 
klassrumsmiljö är just den att kaos kan uppstå. Detta visar också vår studie där elever ur 
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entreprenörsklassen som redan fått stort inflytande över sitt hemklassrum vill ta steget vidare 
och skapa något som mer liknade en ungdomsgård, och där lärarprocesserna knappast var det 
centrala. Motsatsen, att inte låta eleverna påverka, kan resultera i uppgivenhet och likgiltighet 
(Björklid, 2005). Det optimala tror vi är att läraren lyssnar på elevernas synpunkter kring 
deras fysiska klassrumsmiljö, jämför detta med aktuell forskning inom området och slutligen 
lägger till sina egna tankar. När läraren gjort detta kan läraren bestämma hur rummet skall 
utformas, detta tror vi ger förutsättningar för ett rum med ett positivt klimat där kreativitet, 
skapande och bildning möjliggörs.  
 
Anmärkningsvärt anser vi vara hur lite lärarna tänkt på sin egen och sina elevers fysiska 
klassrumsmiljö. Men kanske är det inte så konstigt, för inte heller vi har hört något nämnas 
om fysisk klassrumsmiljö under vår femåriga lärarutbildning. Lärarna får enligt vår 
uppfattning alltför lite utbildning i ämnet fysisk klassrumsmiljö, många har inte ens hört talas 
om begreppet. Detta skapar ett problem då: ”Alla som arbetar i skolan ska gemensamt med 
eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.” (Lpf 94, 2006, s. 14) 
För hur skall lärarna tillsammans med eleverna kunna ta ansvar för den viktiga fysiska 
skolmiljön, då de själva helt saknar kunskaper i och kring fysisk skolmiljö.  
 
Även då lärarna saknar viktiga kunskaper i ämnet fysisk klassrumsmiljö trodde vi att de 
skulle ha många tankar kring den – så var dock inte fallet. Orsaken till detta tror vi kan vara 
att lärarna alltför länge befunnit sig i klassrummen, och att de därigenom inte längre kan se 
möjligheter till förbättringar. Då de inte själva tycker att något behöver ändras låter de också 
bli att fråga eleverna vad dessa tycker och därmed sker inga förändringar. Detta trots den 
divergens som föreligger mellan elevernas upplevda och önskade fysiska klassrumsmiljö.  
 

7.2.4 Resultatens konsekvenser för vårt arbete i sk olan 

Förändringar av den fysiska klassrumsmiljön kräver egna initiativ av oss som nya lärare, det 
går inte att förvänta sig att någon annan i skolan skall initiera ett förändringsarbete. För att 
nödvändiga förändringar skall bli bra tror vi att en treenighet mellan elever, lärare och 
forskning är nödvändig. Denna studie visar på vikten av elevmedverkan, då eleverna oftast 
har många kloka förslag. Det går dock inte att slå sig till ro med att man vid ett tillfälle 
”fixat” den fysiska klassrumsmiljön, forskning visar att klassrummet måste vara en plats i 
ständig förändring.  
 
Slutsatsen är att lärarna behöver fortbildning i ämnet fysisk klassrumsmiljö och eleverna 
måste få mer makt över utformandet av sitt klassrum då det är just de som besitter idéerna till 
förändring. 
 

7.3 Konklusion 
Elever vill ha inflytande över sin fysiska klassrumsmiljö. Elevernas tankar kring den 
upplevda och önskade fysiska klassrumsmiljön skiljer sig åt inom en handfull områden. 
Lärarna är däremot mindre benägna till förändring.  
 
Många elever har förslag på ändringar av sin arbetsmiljö. Den i studien vanligaste 
förekommande arbetsmiljöfaktorn är belysning. De flesta tycker att lysrören ger ett alltför 
starkt och kallt sken, men några elever anser rakt motsatt att det är alltför mörkt. Detta tolkar 
vi som att klassrummen behöver ljuszoner för att passa elevers skilda behov.  
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Det mest entydiga resultatet av denna studie är att eleverna vill göra sitt klassrum mer 
estetiskt tilltalande och därtill mysigare. De vill ha mjuka stolar, kuddar, blommor, trendiga 
gardiner och musik. 
 
Möblering är det enda område inom den fysiska klassrumsmiljön där lärarnas bilder visar 
något. De två lärarna går dock i divergerande riktning där den kvinnliga läraren vill hamna 
mer i fokus och därmed förbättra sin uppsikt, medan den manliga läraren vill att eleverna 
skall ges större möjlighet att arbeta tillsammans. Även i elevernas bilder gick en tydlig 
skiljelinje mellan de som ville sätta läraren i fokus och de som ville öka elevernas 
möjligheter till samarbete. Lärarfokus var vanligast bland eleverna i samhällsklassen, medan 
de flesta andra elever möblerade för grupparbeten. Ingen av deltagarna i vår studie visar att 
de vill ha en flexibel klassrumsmöblering som lätt kan ändras efter skiftande behov, vilket 
annars är huvudtemat i den aktuella forskningen kring klassrumsmöblering.  
 
För att förändringar av den fysiska klassrumsmiljön skall vara möjliga tror vi att det krävs att 
rektor klargör ansvarsfördelning för detta område inom personalenheten. Hemklassrum kan 
vara en väg, men det viktigast torde vara en tydlig ansvarsfördelning.  
 
För att en förändring av den fysiska klassrumsmiljön skall bli bra krävs det att lärare tar del 
av aktuell forskning. Det allra viktigaste i skapandet av ett nytt klassrum är dock 
elevmedverkan. Denna studie visar att det är eleverna som har idéerna om hur klassrummet 
bör vara utformat och det är de som kommer att vara brukare. Forskning visar också att med 
ökat inflytande över klassrummet följer ansvarstagande och minskad skadegörelse 
(Mattiasson, 1980; Wallin, 1988). 
 

7.4 Fortsatt forskning 
Ett ämne i behov av fortsatt forskning är hur gymnasieskolan skall kunna kanalisera 
elevernas vilja till förändring av den fysiska klassrumsmiljön.  
 
Något som skulle ha hjälpt oss i skrivandet av vår bakgrund hade varit mer information om 
konkret klassrumsmöblering. Området är eftersatt i allmänhet och inom gymnasieskolan i 
synnerhet. 
 
Det vore intressant om någon kunde upprepa vår studie, men då inkludera fler lärare för att 
kunna dra mer säkerställda slutsatser kring skillnaderna mellan elevers och lärares syn på 
fysisk klassrumsmiljö. 
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  Bilaga 1 

  
  

 
Instruktion  

 
Din uppgift  är att rita och beskriva din egen upplevelse av din 
nuvarande klassrumsmiljö.  
 
• Med nuvarande klassrumsmiljö menas din sammanlagda upplevelse 

under din tid på gymnasiet. 
 

• Med klassrumsmiljö menas dels den fysiska miljön i klassrummet och 
dels den sociala miljön i klassrummet. 
 
Fysisk miljö 
Saker, färger, former, material (trä, plast, tyg m.m.), 
utbildningsmaterial, luft, ljussättning, möblering, ljud, lokal, 
temperatur och allt annat som du vill ha med i din egen beskrivning 
av klassrummets fysiska miljö. 
 
Social miljö 
Människor, elever, lärare, samtal, diskussioner, socialt klimat 
(vänligt/hårt), din egen plats i det sociala umgänget, 
kamratskap/utanförskap, ”känsla i magen” och allt annat som du vill 
ha med i din egen beskrivning av klassrummets sociala miljö. 
 

• Lägg gärna till beskrivningar i form av ord och meningar till det som 
du ritar. 
 

• Uppgiften är individuell och anonym. Det är din egen upplevelse av 
din nuvarande klassrumsmiljö som du ska rita och beskriva. 

 
 
Det material som du får använda är ett tomt vitt A3-ark, en blyertspenna, 
ett radergummi och en gemensam låda med kritpennor i alla färger. 
 
Avsatt tid för uppgiften är 40 min. 

 
 
 



  Bilaga 2   

  
  

 
Instruktion  

 
Din uppgift  är att rita och beskriva din önskade ideala klassrumsmiljö, 
hur just du skulle vilja ha din klassrumsmiljö.  
 
• Med önskad klassrumsmiljö menas hur du skulle vilja ha just din 

klassrumsmiljö så att du trivs och lär dig på just ditt bästa sätt. 
 

• Det finns inga begränsningar för hur du kan utforma just din önskade 
klassrumsmiljö. 
 

• Lägg gärna till beskrivningar i form av ord och meningar till det som 
du ritar. 
 

• Uppgiften är individuell och anonym. Det är din önskade 
klassrumsmiljö som du ska rita och beskriva. 

 
 
Det material som du får använda är ett tomt vitt A3-ark, en blyertspenna, 
ett radergummi och en gemensam låda med kritpennor i alla färger. 
 
Avsatt tid för uppgiften är 40 min. 
 

 




