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Abstract 

Syftet med detta arbete har varit att utröna huruvida lärare verksamma i ”det berättande 

klassrummet” upplever eventuella konsekvenser som den fysiska klassrumsmiljön har för 

elevens lärande. I ”det berättande klassrummet” finns en specifik möblering och utrustning 

som baseras på ett givet koncept. Utifrån ett fenomenologiskt synsätt genomfördes kvalitativa 

intervjuer med fyra högstadielärare verksamma i ”det berättande klassrummet”. Det visade sig 

att lärarna upplevde att den dämpade ljudnivån som skapats genom bland annat 

heltäckningsmattan och ljudabsorberande anslagstavlor skapat större arbetsro vilken verkar 

främja elevernas läroprocess. Arbetssättet i klassrummet har även förändrats till att det blir 

fler elevsamarbeten och grupparbeten. Lärarna upplever att kommunikation och samtal 

stimuleras och får större utrymme i det dagliga skolarbetet. Att lärandet främjas i ”det 

berättande klassrummet” visar exempelvis samtliga lärares upplevelser av den ökade kvalitén 

på elevredovisningarna. Tekniken i form av active boarden, det vill säga digital skrivtavla, i 

klassrummen har i detta sammanhang en positiv effekt på elevarbeten och redovisningar 

enligt lärarna.  

Sökord: arbetsro; fysisk klassrumsmiljö; lärande  
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Förord 

Vi vill främst tacka våra informanter, de fyra högstadielärarna på Bergskolan som ställt upp 
med sin tid till våra intervjuer och observationer. Det har varit mycket värdefullt för oss. Stort 
tack till vår handledare Henning Johansson för de konstruktiva träffar vi haft.  

Tack alla dammråttor att ni inte har anfallit oss ännu, vi kommer att ta hand om er snart! 

Tack Anna! Tack Katja! För ett mycket gott och effektivt samarbete. 
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1 INLEDNING 
 

I lokaltidningens artikel ”Lokal satsning ger globalt resultat” kunde man i maj 2010 läsa om 
hur Bergskolan i Timmerstad1 inrett två klassrum och ett grupprum enligt ett koncept som 
heter ”det berättande klassrummet”. Artikeln väckte vår uppmärksamhet. Vi har båda varit på 
en annan högstadieskola i samma kommun under en av våra verksamhetsförlagda 
utbildningar. Där förvånades vi båda över i vilket dåligt skick klassrummen var. Trasiga 
stolar, fula och kala väggar, klotter på borden; det verkade inte vara en positiv arbetsmiljö 
som stimulerar lärandet. Samtidigt motsvarade klassrummens utformning våra förväntningar 
på ett traditionellt inrett klassrum. Läraren sitter vid katedern längst fram i klassrummet och 
eleverna sitter vända mot läraren och tavlan i rader efter varandra. Det finns möjligtvis en 
eller två datorer i klassrummet.   

När vi läste artikeln om ”det berättande klassrummet” väcktes våra tankar kring den fysiska 
klassrumsmiljöns betydelse för elevens lärande. Våra erfarenheter från den 
verksamhetsförlagda utbildningen var att rummets bidrag till stimulans i lärandeprocessen 
föreföll att vara ringa. Vi fick snarare intrycket att de oinspirerande och delvis nedslitna 
lokalerna i det närmaste ledde till destruktivt beteende. ”Det berättande klassrummet” på 
Bergskolan vars möblering är utförd av en väletablerad kontorsmöbelkedja ger ett 
imponerande första intryck. Ljusa lokaler med fräscha möbler, heltäckningsmatta, olika 
arbetsmiljöer som caféet eller scenen och ett mediatek med datorer, tidskrifter och annan 
litteratur verkar kunna ge den stimulans elever behöver i sitt lärande. Efter ett tag blir däremot 
frågorna fler, hur kopplas klassrumsmiljön till verksamheten, förändras det pedagogiska 
arbetssättet, nyttjas rummets potential, stimuleras elevens lärande eller fyller man bara 
klassrum med fina möbler och modern utrustning?  

Vi svarar båda för innehållet i hela arbetet. Vid litteratursökning och genomgång av den har vi 
delat lika och sedan bestämt innehåll och sammanställt tillsammans. Intervjuer har 
genomförts tillsammans, transkriptionen har delats lika och resultatsammanställning och 
tolkning har gjorts tillsammans. Fotografierna i arbetet har vi tagit själv under våra 
observationer.  

Vår förhoppning när vi gick in i detta arbete var att vi under denna studieperiod skulle få 
möjlighet att titta lite närmare på och få en insikt i om och hur klassrumsmiljön kan stimulera 
elevens lärande. Samt att ge andra blivande och redan yrkesverksamma lärare och eventuella 
beslutsfattare en bättre förståelse i att kritiskt kunna ifrågasätta huruvida ett rums utformande 
har koppling till den pedagogiska verksamhet och arbetet som bedrivs där för att till syvende 
och sist främja elevens lärande.   

 

                                                           
1 Vi väljer att inte ange tidningens, lärarnas eller skolans rätta namn för att skydda skolans och lärarnas identitet. 
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Vad är ”det berättande klassrummet”? 
 

Den fysiska klassrumsmiljön ”det berättande klassrummet” presenterades år 2005 i en monter 
på Skolforum. De som samarbetade i montern var Kinnarps, Luxo, Learnlab och Falköpings 
kommun (www.learnlab.se). Enligt Learnlabs hemsida visade besökarna stort intresse för 
möjligheterna med att förändra den traditionella fysiska klassrumsmiljön.  

När det gäller begreppet ”fysiska miljön” sammanfattar Björklid begreppet som sådant: 

Oftast associerar vi den fysiska miljön till hus, rum, ting, väggar, tak, portar, vägar, 
gårdar, träd, berg osv. Men hit hör också de rum som skapas mellan hus, som 
gaturum, torgrum, gårdsrum, uterum. Utformning och gestaltning räknas också till 
den fysiska miljön, liksom planen på ett område, formen på ett hus eller möblering 
och utrustning av enskilda rum. (Björklid, 2005 s 21) 

När det gäller den fysiska klassrumsmiljön i ”det berättande klassrummet” så är rummet 
indelad i fyra olika sektioner: scenen, caféet, mediateket och studion. Scenen, vilken är det 
centrala i klassrummet ska användas under inspirationsfasen samt vid redovisningar, rollspel 
och debatter. Caféets möblering och teknik ska ge förutsättningar för brainstorming, 
diskussioner och att via bland annat videoteknik kunna kontakta exempelvis politiker och 
arbetsplatser. I mediateket ges eleverna möjligheter att arbeta tillsammans med sina 
frågeställningar. Tillgång till litteratur, internet, och databaser finns i mediateket. I mediateket 
har läraren en central roll i att handleda. Elevernas arbeten bearbetas och sammanställs i 
studion där artefakter som digitalkameror, fickminnen och videokonferensanläggning finns. 
Om läroprocesser påstår Learnlab ”Att genom kunskapsprocesser och det undersökande 
arbetssättet också kunna beakta olika lärstilar ger varje individ möjlighet till 
kunskapsinhämtning på ett optimalt sätt” (www.learnlab.se). I ”det berättande klassrummet” 
får den moderna tekniken stort utrymme. Den speglar samhällets teknikutveckling. I dagens 
Sverige används internet i stor utsträckning, både vid informationssökning och som 
socialisationsarena. Den höga användningen bekräftas av SCB:s statistik avseende 2009 där vi 
kan utläsa att Sverige är ett av de länderna i Europa som har hög andel internetanvändare. 
Endast 7 % i åldrarna 16-74 år har aldrig använt sig av internet (www.scb.se).   

I ”det berättande klassrummet” är, enligt Learnlab, klassrummen väl utrustade med den 
tekniska medieutrustning som bör kunna mätta informationsflödet, detta saknas i det 
traditionella klassrummet enligt Hasselberg (2003). Han menar att skolan följer med i 
samhällets utveckling och förändring vilket kan skönjas då skolbyggnader från olika 
tidsperioder studeras. Faktorer som ligger bakom skolbyggnadernas förändring kan vara av 
yttre karaktär vilka har sin grund i bland annat estetiskt ideal, ekonomiska förutsättningar eller 
byggtekniska metoder. Den pedagogiska verksamheten och den rådande synen på 
läroprocessen har påverkat och format klassrummens utformningar genom historien. Det 
första intrycket ”det berättande klassrummet” ger, är att det ligger rätt i sin tid - nyttjandet av 
den senaste teknologin, utformningen passande vilket inredningsmagasin som helst.  
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2.2 ”Det berättande klassrummet” på Bergskolan i Timmerstad 
 

Bergskolan i Timmerstad har låtit inrätta ”det berättande klassrummet” i några salar på 
högstadiet. Lärarna på skolan hade kommit i kontakt med konceptet på skolforum i 
Stockholm 2005. När sedan ett kontorsmöbelföretag tog kontakt med skolan med en förfrågan 
om det fanns intresse för att tillsammans inrätta ”det berättande klassrummet” togs 
möjligheten tillvara. Eftersom Bergskolan i Timmerstad drivs som intraprenad fanns även 
finansiella möjligheter för projektet. År 2009 inrättades det då första ”berättande 
klassrummet” på Bergskolan. Lärarna i samråd med kontorsmöbelföretaget bestämde 
utformningen av rummen. ”Det berättande klassrummet” på Bergskolan består av sammanlagt 
tre rum som ligger bredvid varandra och har direkt förbindelse mellan varandra genom dörrar. 
Beskrivningen av ”det berättande klassrummet” baseras på våra egna upplevelser efter några 
besök på skolan i samband med detta arbete.  

Det första rummet innehåller den så kallade ”scenen” där arbetet oftast påbörjas med en 
introduktion av ämnet och sedan avslutas med olika former av redovisningar. Här finns en 
halvcirkelformad soffa med en digital skrivtavla (active board) som centrum.  

    

Bild 1: Scenen (privat foto) Bild 2: Caféet (privat foto) 

Bakom scenen finns ”caféet” som består av höga bord med barstolar där eleverna ska träffas 
för att bearbeta, diskutera och planera. I mellanrummet finns ett antal små cafébord med stolar 
där man kan arbeta i mindre grupper eller enskild. I samma rum finns ”mediateket” där 
eleverna ska kunna arbeta med sina projekt med hjälp av bland annat datorer, tidskrifter och 
övrig litteratur. Än så länge finns inte tillräckligt med datorer på skolan men inom kort ska 
alla elever få tillgång till bärbar dator.  

I det sista rummet finns ”studion”. Här finns bord uppställda i en halvcirkel med ytterligare en 
active board i fokus och höga bord med barstolar bakom, det vill säga ytterligare ett café. I 
studion ska eleverna ha möjligheten att bearbeta och sammanställa sina frågeställningar och 
sitt material. Studion används även som samlingsplats för hela klassen oftast i början av 
lektionstillfällena. Lärarna har inga katedrar, i stället finns teknikbord med dator och övrig 
utrustning för att styra active boarden.  
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Bild 3: Mediateket (privat foto)   Bild 4: Mediatekets tidskriftssamling (privat foto) 

 

 

 

Bild 5: Studion med aktive board i centrum (privat foto) 

 

Rummen är inredda med ergonomiskt utformade möbler i ljusa färger. Väggarna är ljusa med 
runda anslagstavlor i starka färger som rött. I övrigt finns låga och höga skåp och hyllor i ljust 
träd som bjuder in till att hämta material av olika slag. På golvet finns heltäckningsmatta som 
ger en mjuk och inbjudande känsla och som uppskattas av både pedagoger och elever. 
Eleverna tar av sig skorna när de kommer in i rummet och det förekommer ofta att de ligger 
på golvet när de arbetar. Vi upplevde att ljudnivån i rummet var låg trots att eleverna pratar 
mycket med varandra. Tack vare ljuddämpning i taket, heltäckningsmattan och de runda 
anslagstavlorna i ljuddämpande material hålls ljudnivån nere. 
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2.3 Centrala begrepp och teorier 
 

I sin avhandling Lärande under samma hatt (2000) diskuterar Elisabet Jernström begreppet 
”lärande”. Hon menar att det svenska begreppet lärande har i vissa fall givits en felaktig 
betydelse och har används som det engelska ”learning” som betyder inlärning. När begreppet 
började användas är inte helt klart men hon visar att Jerkedal som en av de första forskarna 
använde sig av begreppet ”lärande” redan i början av 70-talet. Han visade att lärande 
innefattar mer än begreppet utbildning gör. På samma sätt är inlärningen bara en del av 
lärandet. Lärande sker överallt och inte bara i klassrummet och det drivs också inifrån och 
inte utifrån. Om inlärning innebär att man lär sig en förutbestämd mängd av information då 
kan det vidare begreppet lärande innebära att man aktivt bearbetar information och att denna 
blir ny kunskap. I samspelet med omgivningen förändras den enskildes kunskap och 
kompetens på ett mer varaktigt sätt. Detta synsätt har i sin tur betydelse för det pedagogiska 
arbetet. Pedagogen är nu inte längre den som ”lär ut” en fast och i förväg bestämd mängd av 
information, pedagogen ska nu vara vägledare och hjälpa eleven i sitt lärande. Samtidigt som 
eleven får en mer aktiv roll i lärandeprocessen. Jernström menar att det finns många olika 
definitioner på begreppet lärande och att det skulle vara näst intill omöjligt att hitta en 
definition som skulle bejakas av alla olika forskare världen över. Därför kan hon inte heller ge 
en exakt definition på begreppet lärande. Enligt Jernström sker lärandet när ”individen får 
insikt i, förstår och själv kan utföra något på ett kvalitativt annat sätt än tidigare” (s 54). 

Enligt Vygotskijs sociokulturella teori som beskrivs i Dialog, samspel och lärande är den 
sociala samverkan och kulturella kontext en utgångspunkt för individers lärande (Dysthe, 
2003). Med den sociala samverkan menas i detta sammanhang relationen och interaktionen 
mellan individer. Ytterligare nämns som centralt begrepp mediering. Mediering är i den 
sociokulturella teorin ett stöd och en hjälp i läroprocessen. Den innefattar såväl det språk som 
talas mellan individerna i den sociala gemenskapen som de hjälpmedel i form av artefakter 
som används. Den pedagogik som Vygotskij lade grunden för kräver aktivt engagemang från 
både elever, lärare och miljön. Den kräver ett samband mellan läromiljön och samhällets 
struktur och konstruktion. Viktig blir i detta sammanhang lärarens roll vilken framhävs som 
både central och krävande.  

Wallin (2000) beskriver ”Skola 2000” som en idé för skolutveckling som bygger på att man 
integrerar fysisk miljö, arbetsorganisationen och pedagogik. Han skriver:  

Det utgår från en vision om ett individuellt och gemensamt lärande av kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt som en del av barns och ungdomars utveckling och 
vars förverkligande främjas genom en skola i vilken pedagogik, organisation och 
fysisk miljö samspelar. (s 12) 

”Skola 2000” är en vision som gestaltar sig olika i olika kommuner beroende på hur man 
tolkar den och därmed formar den i den egna kommunens skola. Men ”Skola 2000” är ”en 
samling fristående idéer om vad som kan göras för att få en bättre skola i läroplanernas 
mening” (s 14). Samtidigt är det inget fast koncept utan måste i stället hela tiden revideras och 
förändras.  

Ett problem som ligger bakom visionen ”Skola 2000” är det faktum att det trots olika krav 
som ställs i läroplaner fortfarande blir få förändringar i det pedagogiska arbetssättet.  

Skolans arbete består av lärarledda lektioner med mycken aktivitet från lärarens 
sida (i regel 75% av en 40 minuters lektion) och stor passivitet från elevernas sida. 
Aktiviteten består i regel av svar på lärarens frågor. (Mattsson, 1995 s 9) 
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 Förmedlingspedagogiken behärskar fortfarande den svenska skolan. Till och med nya medier 
och ny teknik som datorer införlivas i det gamla systemet. Det finns ingen bra plats för 
datorerna i den traditionella skolbyggnaden med oftast allt för små klassrum och stora 
korridorer, därför sätter man datorer i ytterligare klassrum som man sedan kallar datasal. Man 
anställer speciell personal som exempelvis datatekniker som nästan bevakar datorerna och 
gärna låser om dem. Därmed blir elevernas tillgång till tekniken ofta begränsad till vissa tider 
och lektioner. 

Ett annat problem som ligger bakom ”Skola 2000”-tankarna är svårigheterna som skolorna 
har att förändra sin verksamhet i överensstämmelse med de krav som ställs i läroplaner. 
Exempelvis så visar den fysiska miljön:  

[…] i dag i sin yttre struktur stora likheter med den som fanns vid sekelskiftet, 
fastän arbetsmiljön på alla andra områden genomgått stora förändringar. 
Klassrummet med kateder, svart tavla på ena kortsidan och bänkar uppställda i 
rader är fortfarande det vanliga. (Wallin, 2000 s 15)  

Idéer kring den fysiska skolmiljön som tas upp i ”Skola 2000” är att den: 

• ska vara ergonomisk utformad 
• ska vara estetiskt tilltalande 
• ska bidra till en bättre psykosocial miljö 
• ska vara pedagogisk funktionell 

Med pedagogisk funktionell menas att den ”kan bidra till en förändrad undervisning, nya 
elev- och lärarroller samt en förändrad arbetsorganisation” (s 17). 

 

2.4 Styrdokument 
 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94, 2006) som är intressant för 
föreliggande arbete, skriver att skolans uppdrag är ”att främja lärande där individen stimuleras 
att inhämta kunskaper” (s 5). Under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” kan 
vidare läsas att ”Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas 
bildning, tänkande och kunskapsutveckling.” Skolan skall sträva ”efter att vara en levande 
social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (s 7). Enligt läroplanen är 
skolans uppdrag att ”Eleverna skall få möjligheten att ta initiativ och ansvar. De skall ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem” (s 6).  

Samtidigt föreskrivs i skollagen: ”För utbildningen skall det lokaler och den utrustning finnas 
som behövs för att syftet med utbildning skall kunna uppfyllas” (skollagen § 35). I 
Grundskoleförordningen (SFS 1994) kapitel 1 4§ kan man läsa att grundskolan ”skall ha 
ändamålsenliga lokaler. Den skall också ha utrustning som behövs för en tidsenlig 
utbildning.” 



10 
 

 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 

Syfte:  

Syftet med föreliggande arbete är att utröna lärarens upplevelser av de eventuella 
konsekvenser som den fysiska skolmiljön i form av ”det berättande klassrummet” har för 
elevens lärande.  

 

Frågeställning: 

Har den fysiska klassrumsmiljön i ”det berättande klassrummet” påverkat lärarens 
pedagogiska arbete och i så fall på vilket sätt? 

Vilka är lärarens upplevelser av ”det berättande klassrummet” i relation till eventuella 
förändringar i frågan om gruppdynamik och attityder? 

Vilka är lärarens upplevelser av eventuella skillnader i elevens lärandeprocess när det 
pedagogiska arbetet sker i ”det berättande klassrummet”? 

Vilka är lärarens upplevelser av huruvida rummets utformning har eller inte har en påverkan 
på elevernas förmåga att inhämta och bearbeta information och kunskap? 

Vilka positiva och negativa konsekvenser upplever läraren att den fysiska skolmiljön i form 
av ”det berättande klassrummet” har på elevens lärande utifrån elevers individuella 
förutsättningar? 
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4 METOD  
 

4.1 Fenomenologi 
 

Fenomenologin har sitt ursprung i Tyskland och dess grundare vid namnet Edmund Husserl, 
(1859-1938) var filosof och matematiker. Han ville kunna beskriva korrelationen (riktning i 
ett sammanhang) mellan världen och människan utifrån ett så vetenskapligt sätt som möjligt. 
Livsvärlden som fenomenologiskt forskningsbegrepp blev en allt viktigare del i Husserls 
arbeten med tiden. Vid genomgång av de bakomliggande teorier som Husserl skrivit 
uppkommer en del motsägelsefulla och svårtolkade tankar vilka hans anhängare beskriver, en 
eftersträvan att nå en vetenskapssyn likt det positivistiska där den sanna kunskapen söks 
samtidigt som hermeneutiken förkastas (Bjurwill, 1995).  

Det fenomenologiska synsättet innebär bland annat att kunna se på ett fenomen utan att färga 
det med förutfattade meningar, att kunna relatera det till den egna livsvärlden och i och med 
det skapa ett större perspektiv. När förståelsen för omvärlden byggs upp så sker det utifrån att 
den kan se olika ut från olika perspektiv. Det fenomenologiska synsättet söker att finna ett 
samband vilket ska ge en holistisk sann bild av verkligheten. Frigörelse från den egna 
erfarenheten för att kunna tolka och utröna med logik den sanning som ligger i det 
observerade. 

Uppgiften vi ställde oss att utröna lärarnas uppfattningar om elevens lärande i den nya 
klassrumsmiljön ledde oss i detta arbete mot fenomenologin. Patel & Davidsson (2003) 
beskriver att fenomenologin försöker att hitta oförfalskade strukturer genom systematisk 
reflektion av fenomenet, däremot så är fenomenologin inte alltid praktisk att använda i den 
form som Husserl beskrev den, men den fungerar som inspiration till kvalitativ forskning. 
Även Kvale & Brinkman (2009) menar att fenomenologin i sin ursprungliga tappning inte är 
så fullt tillämplig men kan ligga till god grund som en förståelseform i den kvalitativa 
intervjun. I detta arbete har vi därför låtit oss inspireras av fenomenologin genom att försöka 
sätta oss in i lärarnas livsvärld, deras vardag i ”det berättande klassrummet”, hur de upplever 
elevens läroprocess utifrån vad de kommer i kontakt med i det dagliga arbetet. Begreppet 
livsvärld står enligt Hartman för ”den mening individer knyter till sig själva och sin situation” 
(2004, s 186). 

 

4.2 Kvalitativa forskningsintervjuer 
 

I denna studie har vi använt oss av kvalitativ intervju som informationsinhämtande metod. 
"Med kvalitativt inriktad forskning menar man forskning där datainsamlingen fokuserar på 
mjuka data t.ex. i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser, ..." (Patel och 
Davidsson, 2003 s 14). Med ett kvalitativt perspektiv som förhållningssätt i forskning vänds 
intresset till att studera hur människor uppfattar och tolkar sin verklighet, där verkligheten 
utgörs av individens kontext såväl socialt som kulturellt (Backman, 2008). Det förefaller 
således naturligt att utgå från det kvalitativa perspektivet då vi i detta arbete ska studera 
lärarnas uppfattning av elevens lärande i en specifik miljö. 
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Att göra intervjuer är den vanligaste metoden inom det kvalitativa perspektivet. Forskaren är 
ofta den som utgör instrumentet i intervjusituationen och denne har därmed en deltagande 
roll. Samtidigt ställs höga krav på den som ska utföra intervjun då det oftast söks en holistisk 
förståelse (Backman, 2008). Vid en intervju uppkommer relationer på personligt plan mellan 
informant och intervjuperson, det är därför viktigt att upprätthålla ett gott samspel.  

Reliabilitet i samband med olika forskningsintervjuer betyder att mätningen är tillförlitlig. Ett 
sätt att mäta tillförlitlighet är exempelvis att utföra samma mätning vid olika tillfällen, ger de 
likartade resultat visar det på hög reliabilitet (Trost, 2005). Validitet i detta sammanhang står 
för giltigheten, dvs mätmetoden som sådan. Här handlar det om hur vi uppnår att mäta det 
som vi har för avsikt att mäta. När det gäller den kvalitativa forskningsintervjun menar Patel 
& Davidsson (2003) att begreppen reliabilitet och validitet närmar sig varandra. ”Om frågan 
lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i variation i svaren så är detta viktigare än 
att samma svar alltid erhålls” (s 103). Vidare beskriver de att begreppet validitet har en vidare 
innebörd i den kvalitativa forskningen och att man ibland inte ens använder sig av begreppet 
reliabilitet i detta sammanhang. 

 

4.3 Observationer 
 

Vi har genomfört två observation, där vi har suttit med i klassrummet för att på så sätt skapa 
en bild av rummet och hur det nyttjas. Tanken med observationerna var att de skulle ge oss en 
övergripande förståelse av den vardag som lärare och elever agerar i. Observationerna som vi 
gjorde i samband med arbetet ligger till grund för den beskrivning av den fysiska 
klassrumsmiljön av ”det berättande klassrummet” vi ger i bakgrunden, avsnitt 2.2. 
Annorlunda uttryckt kan vi stödja oss mot Molander (1988) som menar att man i sådana fall 
försöker ”uppnå enighet om vissa påståenden, observations påståenden, vilka kan definieras 
som sådana man kan uppnå enighet om utan att förutsätta någon speciell vetenskaplig teori” (s 
160). Den här enigheten är viktig att efterstäva eftersom det enligt Molander inte egentligen 
finns några ”rena” fakta.  

Vi använder oss av observationerna, inte som metod, men som hjälp vid formuleringen av 
intervjufrågorna. Dessutom skulle observationerna hjälpa oss att förstå det som läraren 
berättar i intervjun bättre. Med det menar vi att om läraren i intervjun hänvisar till ”de höga 
stolarna”, då vet vi att läraren talar om caféborden med barstolarna. Eller om läraren talar om 
active boarden, då vet vi hur den fungerar och hur den används i klassrummet. Under 
observationstillfällena tittade vi bland annat på var i klassrummet elever och lärare befinner 
sig vid inlärningsprocessen dvs. när de hämtar information, bearbetar information och 
presenterar information. Vidare tittade vi på hur eleven och lärare utnyttjar rummets potential 
som stöd för lärande beroende på vad de arbetar med både när det gäller olika ämnen och 
olika ämnesinnehåll. Slutligen tittade vi på hur eleverna använder sig av olika hjälpmedel i 
rummet.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) kan en observatörs roll vara deltagande eller icke 
deltagande, observatören kan även vara känd eller okänd för gruppen som ska observeras. Då 
vår avsikt var att se hur rummet nyttjas var vår roll icke deltagande, vi var kända för gruppen 
då möjligheten att kunna vistas i klassrummet förutsatte att elever och lärare visst vårt syfte 
med att vistas i klassrummet. 
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Efter observationerna satte vi oss ner och gick genom våra intryck och diskuterade hur vi 
uppfattade att rummet utnyttjades av elever och lärare. Utifrån våra intryck formulerade vi 
intervjufrågor i mycket nära anknytning till vår frågeställning.  

 

4.4 Intervjufrågorna och urval 
 

Inför vår intervju förberedde vi ett flertal frågor med följdfrågor för att vi på så sätt kunde 
försäkra oss om att de data vi ämnade samla skulle ge oss underlag för att tolka något resultat. 
Samtidigt hölls varje grundfråga öppen att vidare utveckla och fördjupa sig i om behovet 
skulle visa sig finnas.  

Eftersom vi ville få reda på hur lärarna upplever klassrumsmiljön i det nya klassrum som 
skiljer sig i sin interiör och utformning mot det traditionella klassrummet ville vi hålla öppet 
för lärarnas egna beskrivningar av rummet och vilka eventuella effekter de upplevde att 
rummet har på elevernas lärande. Intervjun blir således halvstrukturerad, eller låg grad av 
struktur. För detta finner vi stöd i Patel och Davidsson (2003) som menar att intervjuer där 
avsikten är att göra en kvalitativ undersökning av resultatet har en låg grad av standardisering 
och låg grad av strukturering av frågorna. Med en låg grad av strukturering ges möjligheten 
för intervjupersonen att utifrån den egna tolkningen av frågan svara. Låg grad av 
standardiserade frågor betyder att frågorna kan formuleras och anpassas eftersom intervjun 
fortlöper och på så sätt anpassas till intervjupersonen. Liknande beskrivning finner vi i Kvale 
& Brinkmann (2009) där man genom den halvstrukturerade livsvärldsintervju försöker skaffa 
sig insikter för att kunna tolka den intervjuade personens levda värld och det beskrivna 
fenomenet. Som ett led i förberedelsen inför intervjuerna satt vi med och observerade under 
några lektioner.  

De övergripande intervjufrågorna som vi formulerade utifrån frågeställningen och 
observationen i klassrummet är:  

1. Finns det någon skillnad på hur du arbetar (pedagogiskt arbetssätt) i ”det berättande 
klassrummet” jämfört mot det klassrum du arbetade i tidigare? 

2. Hur upplever du gruppdynamiken och elevernas attityder i ”det berättande 
klassrummet”? 

3. Finns det skillnader i elevens lärandeprocess i ”det berättande klassrummet” när du 
jämför med dina erfarenheter från tidigare klassrum?  

4. Upplever du att tillgången till artefakterna påverkar elevens inhämtande av 
information / kunskap? 

5. Alla elever har olika förutsättningar. Kan du se skillnader hur olika elever och deras 
lärande eventuellt påverkas av den fysiska klassrumsmiljön?  

 

Vi intervjuade fyra lärare på Bergskolan i samband med arbetet. Alla fyra lärare har arbetat i 
”det berättande klassrummet” regelbundet och har så gjort sedan rummen togs i bruk. Lärarna 
undervisade i språk och/eller samhällsorientering. 
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4.5 Genomförande och etiska frågor 
 

Vi fick genom skolans rektor kontaktuppgifter till en av skolans lärare vilken sedan under 
arbetet har förmedlat kontakter till de övriga lärarna. I en kvalitativ intervju eftersöks att ge en 
ökad förståelse och insikt i ett fenomen (Backman, 2008). Det är därför viktigt att de lärare vi 
intervjuar har erfarenhet av ”det berättande klassrummet”. De lärare vi fått förmedlade anser 
vi utgöra ett strategiskt bra underlag för intervjuerna. Vi har därefter kontaktat dem per e-post 
och där presenterat vårt syfte med intervjun samt hur vi önskat genomföra intervjun. Då vi 
önskade att spela in intervjun restes frågan i e-postmeddelandet samt även innan intervjun 
genomfördes fysiskt. Enligt Patel och Davidsson (2003) krävs det medgivande av 
intervjupersonen för att få spela in intervjun. Lärarna informerades om detta och vi fick 
samtycke för att spela in. Intervjuerna genomfördes på Bergskolan. Tre av fyra intervjuer 
genomfördes i ”det berättande klassrummet” och en intervju i ett grupprum på skolan. I e-
postkontakten med lärarna inför intervjuerna föreslog vi att dessa om möjligt kunde hållas i 
”det berättande klassrummet”. Enligt Trost (2005) är det viktigt att den som intervjuas känner 
sig trygg i miljön. Detta tillsammans med att syftet med intervjun är kopplat just till det 
rummet gjorde valet av rum naturligt. Lärarna informerades även i e-postmeddelandet att 
intervjuerna skulle anonymiseras i rapporten.  

De inspelade intervjuerna transkriberades sedan av oss, vi delade på den uppgiften och 
svarade för två transkriberingar vardera. Enligt Kvale & Brinkmann, (2009) finns det inte 
någon standard på hur transkriptionen skall vara detaljerad. Vi valde att skriva ut intervjuerna 
ordagrant i sin helhet och noterade även ljud i form av ”hmm” och ”öhh” samt skratt. 
Utelämnat i transkriptionen har vi pausar och betoningar om de inte ansetts vara av vikt för 
analysen och tolkning av intervjudata.  

 

4.6 Bearbetning analys och tolkning 
 

Utifrån den tolkning vi gjort av fenomenologin och dess synsätt blir vårt mål i detta arbete att 
sätta oss in i lärarens livsvärld och förstå de upplevelser läraren har av elevens lärande i ”det 
berättande klassrummet”. Belägg för detta ger Kvale & Brinkmann, (2009) där vi kan läsa 
”Fenomenologin har genom sin fokusering på innebörderna i undersökningspersonernas 
livsvärld i hög grad bidragit till att klargöra förståelseformen i en kvalitativ 
forskningsintervju” (s.42).  

När alla intervjuer var transkriberade gick vi gemensamt genom dessa. Vi tittade på varje 
frågeställning för sig. Vi kollade varje intervju i sin helhet om det fanns några uttalande från 
lärarna som kunde vara svar på respektive frågeställningsfråga. Vi kollade inte bara de 
intervjufrågor som avsåg just denna frågeställning, eftersom vi utgick ifrån att svar kunde 
finnas på flera ställen i intervjun. Vi markerade alla intressanta uttalande och sammanställde 
sedan dessa.  

I en kvalitativ analys krävs att det finns struktur i analysarbetet (Svenning, 2003). För att 
uppnå det hade intervjufrågorna anpassats för att kunna ge oss svar på ett antal delar och 
detaljer som tillsammans var menade att skapa en helhet och således möjliggöra ett holistiskt 
tolkande av intervjudata. Svenning menar att det kan vara ett arbete som ställer krav att ha 
”öga för detaljer” (s 160) samt att förstå hur dessa detaljer hänger ihop med materialet i sin 
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helhet. I den fenomenologiska ansatsen vi valt söker vi inte efter detaljerna i sig utan den 
helhet som ligger dold bakom detaljerna och i sig skapar helheten. 

Svenning (2003) beskriver att kodningen är ett sätt att sätta etiketter på olika delar i det 
insamlade materialet och på så sätt kategorisera materialet. Kodningen kan ske i olika stadier 
vilka successivt går såväl djupare in i intervjudata liksom skapar en helhet. I metodlitteratur 
beskrivs olika metoder för denna kodning och den metod som vi har utgått från kallas 
successiv approximation. Denna metod beskrivs av tre stadier. Det första stadiet är den öppna 
kodningen. I vårat analysarbete motsvarades det av den första genomläsningen av den 
transkriberade intervjudata. Här kunde vi etikettsmärka de svar som intervjufrågorna gav och 
som kunde kopplas direkt till den frågeställning som den svarade mot. Därefter genomfördes 
det andra steget en axiell kodning. I detta moment finner forskaren, enligt Svenning, länkar 
mellan olika delar i materialet. Vi använde oss av färgkodning i de transkriberade intervjuerna 
för att kunna finna mönster i informanternas upplevelser. Slutligen utförs en selektiv kodning 
vilken innebär att en slutlig kodning görs som stödjer olika teman. Denna kodning motsvaras i 
vårt analysarbete av sammankopplingen mellan de fyra informanternas uttalanden. Här 
kategoriserade och strukturerade vi de mönster i utsagorna vi kunde hitta.  

Nästa steg var själva tolkningen av den kategoriserade och strukturerade intervjudata. Vi 
diskuterade hur vi uppfattade de olika lärarnas utsagor och försökte hitta fram till kärnan av 
dessa. I tolkningsprocessen försökte vi komma fram till den helhet som gömmer sig bakom 
detaljerna i lärarnas uttalanden. Vi sökte även ”kärncitat som väl illustrerar” de olika 
kategorierna vi hade kommit fram till (Patel & Davidsson, 2003 s 122 ).  
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5 TIDIGARE FORSKNING 
 

Sambandet och samspelet mellan människan och miljön har länge varit av intresse bland 
forskare. Dorman (2009) visar att så tidigt som 1936 har Lewin undersökt sambandet mellan 
beteende, person och miljö. Dorman skriver vidare att under de senaste 40 åren har det 
genomförts en mängd olika undersökningar med elever och klassrumsmiljön i fokus. Däremot 
visar det sig att de flesta undersökningarna främst handlar om den psykiska klassrumsmiljön 
och i mycket mindre utsträckning om den fysiska klassrumsmiljön.  

En undersökning där arbetsmiljöns, det vill säga klassrummetes betydelse för läroprocessen 
och verksamheten inom skolan fokuseras är Changing Behaviors by Changing the Classroom 

Environment (Guardino & Fullerton, 2010). Forskarna undersöker ”the relationship between 
the classroom environment, student behavior, and academic engagement” (s 9). Forskarna 
visar exempel på hur man observerade och kartlade de problem som upplevdes störande för 
det pedagogiska arbetet och hur man utifrån detta omformade klassrummet. De presenterar ett 
tre-steg-program för att ändra på klassrumsmiljön där observation följs av förändring och 
slutligen uppföljning. 

Julie Bullard skriver om hur omfattande sambandet mellan miljö och människa är: ”The 
environment we are in affects our moods, ability to form relationships, effectiveness in work 
or play – even our health” (Bullard, 2010 s 3). Om betydelsen av miljön är så mångsidigt så 
innebär det ju samtidigt att klassrummet har en avgörande betydelse för inlärningen. Bullard 
fokuserar i sin bok huvudsakligen på barn i förskole- och lågstadieålder och den kan därmed 
enbart i begränsad omfattning tillföra något nytt till vår studie. 

I I kunskapensvardagsrum-bilder av det pedagogiska rummet (Hasselberg, 1999) har elever i 
bild givit sina beskrivningar och tankar om skolan och deras upplevelser av klassrummet. 
Enligt Hasselberg så måste eleverna i skolan fortfarande förhålla sig till en traditionstyngd 
kunskapssyn präglad av färdiga svar. Detta står i kontrast med den värld eleverna möter 
utanför skolan, där de utsätts för ständiga informationsflöden till vilka de måste skapa sig 
ytterligare ett förhållningssätt. Hasselberg ställer frågan huruvida denna kunskapssyn 
motverkar elevernas lärande.  

Gunilla Jedeskog (2007) beskriver i artikeln Klassrummets scenografi skolans fysiska miljö 
med avseende på klassrummet. Artikeln baserar sig på observationer i ett fyrtiotal 
grundskoleklassrum. Den beskrivning och tolkning som Jedeskog ger av den fysiska 
klassrumsmiljöns betydelse för elever och lärare är att den fysiska utformningen påverkar 
både attityder hos eleven men även dess lärande. Attityder och beteendemönster tar sig 
uttryck utefter den förväntade möbleringen i klassrummet. Möbleringen förutsätter ett visst 
elevbeteende och visar även på ett visst maktutövande på eleverna. Som strategi för att skapa 
disciplin i klassrummet möbleras ofta bänkarna två och två riktade mot katedern och tavlan. 
Skillnad av utformande och möblering av klassrummen sker för elever i olika åldersgrupper, 
för äldre elever läggs mindre vikt på hur klassrummet är utformat. Det förutsätts att eleverna 
är där för att se, höra och lära. De äldre elevernas behov av den fysiska miljön för att utveckla 
lärande och identitetstillhörighet anses därför inte beroende av den omgivande miljön i lika 
stor utsträckning som för de yngre barnen. Men Jedeskogs studie påvisar dock att ett 
opersonligt inrett klassrum kan väcka elevers missnöje. Detta missnöje kan ta sig uttryck i 
exempelvis nedskräpning och klotter. Olika arbetsmetoder stimuleras av olika möblering, den 
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traditionella möbleringen med rader riktade mot tavlan underlättar kommunikationen lärare 
till elev i helklassundervisningen, men däremot inte elev-elev kommunikationen. För elevers 
enskilda arbete fungerar parvis bänkar, elevkommunikationen blir på så vis begränsad. 
Gruppmöblering uppmuntrar till kommunikation och samtal för eleverna i gruppen men 
försvårar för läraren att interagera i gruppen. Som ett troligt val av möbleringen ligger 
förmodligen ofta disciplinerande aspekter. Jedeskog skriver:  

Det vore rimligt att anta att möbleringen inom ett klassrum skulle variera med 
hänsyn till olika aktiviteter, arbetssätt och arbetsformer. En aktivitet med alla 
elever inblandade, t.ex. klassråd, skulle medföra en annan möblering än då 
eleverna genomför en dialog på engelska eller har enskild skrivuppgift. (s 119) 

Huruvida lärarens val av möbleringen uppkommer utifrån disciplinär utgångspunkt eller för 
att upprätta så goda lärmiljöer för eleverna som möjligt låter Jedeskog vara osagt. Däremot 
menar hon att klassrumsmiljön i form av hur och var elever sitter både fungerar som 
identitetsskapare och påverkar såväl elevens lärande, beteende samt utveckling. 

Pia Björklids arbete Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola har som titeln antyder som syfte att ge en 
övergripande bild över betydelsen av den fysiska miljön för lärandeprocesser (Björklid, 
2005). Björklid skriver att lärande inte enbart sker i klassrummet men att det förekommer hela 
tiden i både formella och informella lärandemiljöer. Enligt henne och andra forskare råder det 
inget tvivel om att: 

Omgivningens estetiska kvalitet har betydelse för psykiskt och fysiskt 
välbefinnande och därmed för lärandemiljöer. Ett oengagerat intryck som t.ex. 
dålig ordning, bristande städning och negativ information, förmedlar ett negativt 
budskap om bristande omsorg. (s 22) 

Det betyder att den fysiska klassrumsmiljön och skolmiljön i sin helhet har stor betydelse för 
lärandeprocesser hos elever. Vidare skriver Björklid att skolmiljön handlar även om att 
”åstadkomma en miljö som i så hög grad som möjligt kan stimulera elevernas positiva 
utveckling enligt läroplanernas mål” (s 51). När det gäller läroplanen och dess krav på nya 
arbetsmetoder så visar det sig att dagens skolbyggnader inte är utformade efter vad läroplanen 
föreskriver. Björklid tar bland annat upp Jedeskogs (se ovan) tankar om den disciplinära 
utgångspunkten för rummets gestaltning. Hon menar att man inreder dagens skola på ett sätt 
att de fysiska ramarna hjälper till att disciplinera barnets kropp. Möbleringen enligt 
katedertraditionen som stödjer ett hierarkiskt samhälle är fortfarande mycket vanligt i den 
svenska skolan. Björklid beskriver Ann-Marie Folkessons analys av elevers bilder om deras 
skolmiljö. Det visade sig att ”Katedern och tavlan farmstod som en viktig symbol för 
klassrummet” (s 94) och att rummet hade en tydlig framsida och baksida. Det visade sig också 
att barnen i bilderna inte var delaktiga i klassrummet på samma sätt som i andra rum i skolan. 
Klassrumsbilderna speglade huvudsakligen läraren och lärarens plats i rummet. Detta stödjer 
antagandet att den klassiska fysiska klassrumsmiljön sätter läraren och katedern i fokus. När 
det gäller pedagogiska tankar och idéer som föranleder olika fysiska miljöer i skolan 
konstaterar Björklid att dessa är i det närmaste obefintliga. Till och med skolor som har 
byggts om eller byggts nytt under de senaste åren saknar uttalade pedagogiska tankar kring 
utformningen av miljön det vill säga man har inte förankrat den fysiska miljön i en metodisk 
och eller pedagogisk forskningsbakgrund. I sin kunskapsöversikt tar Björklid upp även frågan 
om möblerna i klassrummet, främst stolarna. Hon konstaterar att många elever inte sitter på 
ergonomiskt anpassade stolar och att det finns ett utbrett problem med ryggont bland svenska 
elever som kan härledas av för långa arbetspass i sittande ställning på dåliga stolar. Den 
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utökade datoranvändningen har i det närmaste försämrat problemet. Vid inköp av datorer tas 
oftast inga hänsyn till kringutrustning som datorbord och passande stolar. Dålig arbetsmiljö i 
form av långa arbetspass på dålig anpassade möbler är tröttsam för eleverna och motverkar en 
positiv läroprocess. 

Ann Skantze skriver i sin avhandling Vad betyder skolhuset om sambandet mellan skolans 
fysiska miljö det vill säga skolan som helhet och elevernas utveckling (Skantze, 1989). Här 
tittade hon på skolbyggnader från 1920-talet, 1960-talet och 1970-talet. Hon konstaterar att 
den fysiska miljön i skolan borde förmedla känslan av att elevernas ”aktiva bidrag, intressen, 
deras tankar, funderingar och tolkningar av situationer och förhållanden är väsentliga” (s 
146). Detta i sin tur betyder för eleverna att de borde få inflytande i hur deras miljö utvecklas 
och utformas. 

I artikeln Det fysiska rummets betydelse för lärandet (Alerby mfl, 2006) beskriver författarna 
att historiskt sett har olika pedagogiska krav varit med och utformat såväl skolbyggnadernas 
yttre arkitektur som den inre genom att det pedagogiska arbetet i skolan förändrats med tiden. 
Verksamhet och ändrade pedagogiska sätt har däremot inte alltid kunnat förändras i den takt 
som önskats då ekonomiska faktorer påverkar. Elever och lärare i skolan har fått anpassa sig 
och verksamheten till hur byggnadens utformning är. Den fråga som reses i artikeln är ”Hur 
upplever lärare och elever den rumsliga gestaltningens betydelse i lärandet?” (s 8). De 
slutsatser som författarna drar är att det förekommer ett samspel mellan de människor som 
arbetar i rummet och rummets gestaltning och även att människors beteende kan kopplas ihop 
med den rumsliga gestaltningen. ”Människa och rum bör istället beaktas utifrån en helhetssyn 
där en ömsesidighet förekommer. Människor både påverkar och påverkas av den rumsliga 
gestaltningen i en ständig växelverkan” (s 12). 



19 
 

 

6 RESULTAT 
 

Syftet med arbetet är att utröna lärarens upplevelser av de eventuella konsekvenser som den 
fysiska skolmiljön i form av ”det berättande klassrummet” har för elevens lärande. För att få 
fram lärarens upplevelser utförde vi intervjuer. Resultatet på intervjuerna kommer vi att 
presentera i följande avsnitt. Vi har valt att presentera resultatet kopplat mot respektive fråga i 
frågeställningen. Vi har i vårt arbete valt att utgå från det livsvärldsfenomenologiska 
synsättet. Det innebär att vi vid sammanställningen av intervjudata försöker se vad som utgör 
kärnan i lärarnas upplevelser av elevens lärande. Vi har alltså försökt att vaska fram kärnan i 
intervjusvaren som är direkt kopplade till vår frågeställning. Detta innebär att svar kan finnas 
på olika ställen i intervjudata och inte nödvändigtvis bara under intervjufrågorna som i förväg 
avsåg viss fråga i frågeställningen. 

 

6.1 Fysisk klassrumsmiljö och pedagogisk arbetssätt  
 

Första frågeställningen som skulle undersökas var hur och på vilket sätt den fysiska 
klassrumsmiljön det vill säga i det här fallet ”det berättande klassrummet” har påverkat 
lärarens pedagogiska arbete.  

Lärare A2 har uttalat sig mycket omfattande när det gäller det pedagogiska arbetssättet. Han 
menade att hans pedagogiska metod har förändrats sedan han börjat arbeta i rummen. När han 
tidigare har baserat sin pedagogik på Dewey, Dunn och Freire har han i ”det berättande 
klassrummet” mer och mer gått över till Schön och Cold som enligt honom bygger på Freire. 
Dessa forskares pedagogiska syn är enligt läraren mera kopplat till den fysiska 
klassrumsmiljön i ”det berättande klassrummet” jämfört med ett mer traditionellt klassrum. 
Lärare A säger att rummet i sig är anpassat till modern pedagogik som speglar 2000-talet. 
Hans uppfattning är att metod och rum går hand i hand. Lärare A anser sig i sin pedagogik 
vara konkret påverkat av rummets fysiska utformning. Det övriga tre läraren har inte direkt 
uttalat att deras arbetssätt och den pedagogik som ligger till grund för det, har förändrats i 
”det berättande klassrummet”. Lärare D menar att han försöker ändra arbetssätt eftersom man 
måste modernisera sig lite med tanke på datorer och teknik men han har inte kopplat detta till 
en speciell forskningsbakgrund. 

Alla lärare uppfattar att rummet kan främja elevgrupparbeten och alla förutom Lärare D anser 
att grupparbeten blir fler och tar större utrymme i den pedagogiska verksamheten. Lärare A 
och B beskriver arbetssätt vid grupparbeten. De startar ett grupparbete i scenen, eleverna 
bearbetar och utformar innehållet i caféet och mediateket och slutligen presenteras resultatet i 
scenen eller studion. Lärare C förtydligar hur han genom att förändra möbleringen kan 
anpassa rummet till arbetet som utförs i det.  

När det gäller lärarrollen upplever samtliga lärare att rummets utformning har förändrat den. 
Samtalet och dialogen har enligt Lärare A, B och C fått en mer central roll i det dagliga 
arbetet. Pedagogen är mer rörlig i rummet och det är som Lärare C beskriver lättare att delta i 
                                                           
2 För att värna om lärarnas integritet har vi valt att kalla dem för Lärare A, Lärare B, Lärare C och Lärare D. Vi 
har även kallat alla lärare ”han” oavsett vilket kön de har.  



20 
 

elevgrupperna vid de höga borden. Lärare A uttrycker det som att den förmedlande lärarrollen 
allt mer övergår till den vägledande. Lärare D upplever att ”det är inte så att det är jag som är i 
centrum på samma sätt” längre. 

Slutligen talade alla lärare om att active boarden påverkat deras arbetssätt. Enligt Lärare D är 
det de som har påverkat hans pedagogiska arbetssätt mest. Active boarden har skapat kontakt 
med yttervälden för Lärare B och är avgörande för Lärare A:s arbetsmetoder med 
faktainsamling i form av flip charts. Lärare C upplever att active boarden har förutom de 
tekniska fördelarna också haft en ytterligare positiv inverkan då han alltid står vänd mot 
eleverna och därmed inte tappar kontakt till dem. 

Vissa uttalande från lärarna beskriver inte helt entydig kopplingen mellan den fysiska 
arbetsmiljön och det pedagogiska arbetssättet men berör deras upplevelser av den fysiska 
klassrumsmiljön i samband med det dagliga pedagogiska arbetet. Hit hör bland annat läraren 
A:s uttalande om att arbetet i klassrummet är som ”balsam för själen” och Lärare D:s 
uppfattning att det är avkopplande att jobba i ”det berättande klassrummet” även för honom 
själv som lärare.  

 

6.2 Gruppdynamik och attityder  
 

Frågeställning två lyder: vilka är lärarens upplevelser av ”det berättande klassrummet” i 
relation till eventuella förändringar i frågan om gruppdynamik och attityder.  

Samtliga lärare upplever att ljudnivån är mycket låg i rummen, trots att det pratas och 
diskuteras mycket i alla de ämnena som lärarena vi har intervjuat undervisar i. Elevernas 
diskussioner och hur mycket de talar med varandra har ökat. Lärarna upplever att elevernas 
samverkan i grupper påverkas positivt av rummens akustik. Lärare B säger: ”man för samtal 
på en lagom nivå med varandra. Man pratar med varandra” i ”det berättande klassrummet” i 
jämförelse med andra klassrum där man i det närmaste skriker. Detta kan enligt läraren bero 
på att man nu oftast talar till en mindre grupp och eleverna samtalar i mindre grupper med 
varandra och inte till alla i klassrummet samtidigt.  

När det gäller elevrelationer upplever tre av fyra att den har blivit positiv påverkad. Eleverna 
upplevs mera harmoniska och mjukare mot varandra enligt Lärare B. Lärare D ser att de 
hjälper varandra mera, särskilt när de sitter i grupper vid de höga caféborden. Lärare A ser ett 
klart samband mellan gruppdynamik och lärande. Han säger: ”är du trygg i den där gruppen 
då lär du dig”. Han upplever att rummet påverkar elevgrupperna positivt och därmed skapar 
en miljö där lärande kan ske. 

Det gemensamma i lärarnas upplevelser är att eleverna är rädda om miljön i ”det berättande 
klassrummet” och respekterar den på ett nytt sätt jämfört med tidigare. Det börjar redan vid 
dörren där alla elever tar av sig skorna för att inte smutsa ner heltäckningsmattan i rummet. På 
denna matta ligger eller sitter många elever och läser eller diskuterar under lektionen. Klotter 
och nedskräpning förekommer i betydligt mindre omfattning än i andra klassrum på skolan. 
Lärare C upplever att eleverna håller den ordning som finns i rummet och exempelvis ställer 
tillbaka böcker och annat arbetsmaterial på därför avsedd plats. Lärare A och B upplever att 
även om eleverna tar av sig skorna i klassrummet så är mössorna inte alltid av även om det är 
en regel på skolan. 
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De flesta lärare vi har intervjuat upplever att eleverna känner sig mer vuxna i rummet. Lärarna 
tror att eleverna upplever att det satsas på dem och detta speglar sig i att eleverna själva 
känner sig större. Vidare upplever lärarna att eleverna känner sig privilegiera, de har fått rum 
som inte alla andra har och de är stolta över det. Detta i sin tur upplever Lärare B vara 
bidragande till att eleverna är mer rädda om klassrummen än tidigare.  

 

6.3 Elevens lärandeprocess  
 

I den tredje frågeställningen ville vi utröna lärarens upplevelser av eventuella skillnader i 
elevens lärandeprocess när det gäller det pedagogiska arbetet som sker i ”det berättande 
klassrummet”. Lärare A:s primära uppfattning är att lärande sker ”i handling med andra”. 
Utifrån detta synsätt ser han att rummets fysiska utformning i sin helhet bidrar till att eleverna 
får möjligheten att i handling med andra tillgodogöra sig kunskap. Han upplever att rummet 
möter eleverna i deras livsvärld. Han menar att de söker sig till olika delar av rummet 
beroende på var i arbetsprocessen de befinner sig. Rummet i sig stimulerar elever att få egna 
idéer vid olika projekt- och grupparbeten och att det därigenom främjar elevernas läroprocess.  

De andra tre lärarna upplever att rummets utformning bidrar till så pass mycket lägre ljudnivå 
än ett traditionellt utformat klassrum att det i sin tur ger eleverna möjlighet till en helt annan 
typ av arbetsro än tidigare. Detta främjar enligt lärarnas upplevelser elevens 
inlärningsprocess. Lärare B upplever att eleverna tycker att det ”är skönt att läsa”, vilket de 
gärna gör liggande eller sittande på golvet. Samma lärare talar om de positiva effekterna av 
ljussättningen, där lampor över caféborden kan fungerar som avskärmning. Lärare C tar upp 
färgsättningen som enligt honom bidrar till att eleverna kan koncentrera sig bättre. Dessa 
tankar bekräftas även av Lärare D när han beskriver att rummet är lugnare för alla sinnen.  

Alla lärare upplever att samarbetet mellan eleverna och benägenheten att hjälpa varandra är 
större i ”det berättande rummet”, vilket kan bero på att man sitter i grupp vid de höga borden 
som inbjuder till interaktion och samtal. Samtliga lärare upplever kvalitén på redovisningar 
vara bättre i ”det berättande klassrummet”. Active boarden nämns som främsta bidrag till 
elevernas förbättrade redovisningar och redovisningssätt. Redovisningarna blir bättre när 
eleverna använder sig av exempelvis power point presentationer eller flip charts, de får bättre 
struktur och fokus flyttas från eleven till innehållet. När det gäller redovisningssätt stöder 
active boarden eleven i sitt framförande. Eleverna är mindre nervösa eftersom de inte känner 
sig i centrum på samma sätt, de håller föredraget friare och läser inte av från olika papper. 
Deras redovisning hörs och syns bättre. Lärare A och C upplever dessutom att rummets 
utformning ger eleverna möjlighet till fler uttryckssätt vid redovisningar, här nämns 
exempelvis redovisningar i teaterform eller rollspel. Alla dessa olika uttryckssätt upplever 
lärarna främjar elevens lärande. 

 

6.4 Inhämtning och bearbetning av information och kunskap  
 

Den fjärde frågeställningen som vi skulle undersöka i samband med detta arbete var huruvida 
rummet, det vill säga den fysiska klassrumsmiljön har eller inte har en påverkan på elevernas 
förmåga att inhämta och bearbeta information och kunskap. 
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Alla lärare uppfattar att datorn har en avgörande betydelse för elevens möjlighet att samla 
information. Lärare B, C och D upplever inte att rummet har någon inverkan på elevens 
förmåga att inhämta information och kunskap i dagsläget. De uttalar sig däremot om 
framtiden då eleverna kommer att inneha var sin dator. I samband med detta tar Lärare D upp 
olika negativa effekter som datorerna kan ha på elevernas sätt att inhämta och bearbeta 
information och kunskap. Exempelvis talar han om problematiken som kommer att uppstå när 
eleverna ska skriva sina prov på datorn och skicka in dessa. Vid till exempel språkprov kan 
läraren inte kontrollera om eleverna använder sig av rättstavningsprogram. Ett annat problem 
är enligt Lärare D att många elever nuförtiden bara använder sig av en källa nämligen 
wikipedia. Han upplever att de har bristfälliga kunskaper i informationssökande och kritisk 
granskning av källor. Detta bekräftas delvis av Lärare A som upplever att eleverna exponeras 
av ett stort informationsflöde samtidigt som de inte gärna läser läroböckerna utan vill gå 
direkt till internet. Där hämtar de information utan att reflektera över källorna. 

När det gäller bearbetning av information och kunskap beskriver Lärare A mycket tydligt sitt 
och elevernas arbetssätt. I processen ska eleverna inhämta fakta och kunskap som ovan 
beskrivet för att sedan bearbeta denna till en slutlig produktion. Han upplever att ”det 
berättande klassrummet” främjar bearbetningsprocessen. Utgångspunkten för hans arbetssätt 
är att den fysiska bearbetningen av material befäster kunskapen. Till sin hjälp har han 
dessutom en blogg, där eleverna hela tiden har tillgång till viktig information även utanför 
lektionstid.  

 

6.5 Elevers individuella förutsättningar  
 

Den sista frågeställningen rör hur den fysiska klassrumsmiljön har positiva eller negativa 
konsekvenser för elevens lärande utifrån elevens individuella förutsättningar. När vi talar om 
individuella förutsättningar menar vi å ena sidan funktionshinder som ADHD eller dyslexi 
men å andra sidan olika individuella förutsättningar som påverkar elevens prestation, det vill 
säga handlar det om en lågpresterande eller högpresterande elev.  

Alla lärare upplever att ”det berättande klassrummet” förmedlar ro och harmoni. De elever 
som lärarna beskriver som oroliga, som har myror i brallan, ADHD -barn som inte kan sitta 
stilla har enligt lärarnas upplevelser fått mer arbetsro. Lärare B beskriver att nu tar även 
sådana elever böcker, lägger sig på golvet och läser. Detta tror han beror på rummets interiör 
med soffa, fåtölj och heltäckningsmatta som upplevs som ombonad.  

Elever som lätt störs av såväl visuella och auditiva intryck har fått en bättre lärandemiljö 
eftersom ”det berättande klassrummet” mildrar sådana intryck. Även om eleverna rör sig mer 
och pratar med i rummet är ljudnivån mycket lägre, på grund av heltäckningsmattan och 
ljuddämpning, än i ett traditionellt klassrum. Skrap från stolar, och bord som flyttas, saker 
som faller i golvet hörs inte längre och kan därmed inte störa elever med särskilda behov i 
deras koncentration och arbetsro. Även elever med ADHD-problematik upplevs lära sig 
lättare i rummet eftersom de kan röra sig lättare utan att störa andra och arbeta utan att bli 
störd av andra. Active boarden upplevs också spela en viktig roll eftersom det är roligt att 
arbeta med den och den fångar elevernas uppmärksamhet på ett annat sätt än en white board. 
Elever med olika förutsättningar upplevs kunna tillgodogöra sig undervisningsinnehållet 
lättare med hjälp av active boarden antingen via visuella eller auditiva intryck. Vad gäller 
högpresterande elever upplever de flesta lärarna att de också drar fördel av arbetsron i 
rummet.  
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7 DISKUSSION 
 

Följande avsnitt är indelat i resultatdiskussion, metoddiskussion och fortsatt forskning. I 
resultatdiskussionen kommer vi att diskutera materialet utifrån våra frågeställningar. Vi 
kommer att tolka resultatet mot den teoretiska bakgrunden i kapitel 2 och kapitel 5. I 
metoddiskussionen reflekterar vi över arbetsgången genom att bland annat titta på validitet 
och reliabilitet. Avslutningsvis kommer vi att framföra olika tankar kring framtida 
forskningsmöjligheter inom området.  

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

Vad kan vi då utläsa ur resultatet när det gäller hur lärarna upplever att ”det berättande 
klassrummet” har eller inte har främjat elevens lärande. För att utröna detta frågade vi lärarna 
till att börja med om och i så fall huruvida deras arbetssätt förändrats i jämförelse med 
tidigare. Det visade sig att bara en av lärarna upplever en konkret förändring knuten till ny 
pedagogisk forskning. Lärare A arbetar nu med en pedagogisk metod som han kopplar till 
rummets fysiska utformning. Rummets olika delar i form av scenen, caféet, studion och 
mediateket främjar hans arbetssätt som bygger på stora grupp- och temaarbeten. Han visar 
tydligt att hans lärarroll har förändrats från förmedlare till handledare samtidigt som han anser 
att lärande sker i handling med andra. Dessa tankar går hand i hand med Vygotskijs 
sociokulturella teorier. Lärare A har lyckats frångå det som i ”Skola 2000” (Mattsson, 1995) 
kallas förmedlingspedagogik och länge varit den rådande metoden trots att läroplaner kräver 
annat. Även Jernström talar om att lärarrollen måste förändras till att vara vägledande för att 
främja lärandet. Det visar sig att för Lärare A har rummet bidragit till och möjliggjort ett nytt 
pedagogiskt arbetssätt som ligger i linje med 2000-talets pedagogik. De andra tre lärarna 
uttalar sig inte lika konkret att de har förändrat sitt pedagogiska arbetssätt. Vilket bekräftar 
Björklid som menar att det oftast inte ligger några uttalade pedagogiska tankar bakom 
utformningen av olika skolmiljöer (Björklid, 2005). Däremot upplever de att grupparbetena 
och elevsamarbeten har ökat och att detta huvudsakligen beror på rummets möblering och 
arbetet med active boarden. Gruppmöblering beskrivs även av Jedeskog (2007) uppmuntra 
kommunikation och samtal. Lika som Lärare A upplever de andra lärarna att lärarrollen har 
förändrats, läraren står inte i centrum längre på samma sätt som tidigare, han rör sig mer bland 
eleverna och han behöver aldrig vända ryggen mot eleverna vid arbete på tavlan. Vi tolkar det 
som så att även Lärare B-D har till viss del förändrat sitt pedagogiska arbetssätt i och med att 
rummet bjuder in till fler grupparbeten, gruppsamtal och kommunikation. Detta i sin tur 
främjar elevens lärande. 

En annan frågeställning i samband med syftet var huruvida lärarna upplever att attityder och 
gruppdynamik har förändrats. Här upplever samtliga lärare att eleverna är mer rädda om 
rummen och interiören. Det yttrar sig bland annat i att de tar av sig skorna när de går in i 
rummet, att de inte klottrar på bänkar, att de håller ordning och ställer tillbaka material på 
därför avsedd plats samt inte skräpar ner. Lärarna förklarar detta med att eleverna upplever att 
man satsar på dem, de känner sig vuxna i rummen och mer professionella. Detta bekräftas av 
forskningen, Jedeskog (2007) menar att ett opersonligt klassrum kan väcka missnöje som 
leder till klotter och förstörelse. Här har vi den motsatta effekten. Personliga och trevliga 
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klassrum motverkar förstörelse. När det gäller möblering av klassrum skriver bland annat 
Jedeskog att valet av möblering ofta sker utifrån disciplinerande aspekter. En vanlig 
möblering som oftast förekommer i svenska skolor och speglar detta är klassrum möblerade 
med bänkar två och två riktade mot kateder och tavla. ”Det berättande klassrummet” bryter 
mot denna tradition och vi skulle därför kunna förvänta oss att elevernas uppförande och 
beteende försämras. Men lärarna vittnar tvärtemot om bättre uppförande och även bättre 
gruppdynamik. Det verkar som att man här i ”det berättande klassrummet” har skapat en 
möblering som inte behöver den disciplinerande aspekten längre. Alla lärare ser dessutom att 
rummet skapar en positivare gruppdynamik. Lärare A ser ett klart samband mellan lärande 
och tryggheten i en grupp. Han menar att om man känner sig trygg i en grupp så har man 
bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskap. Att skapa ”trygghet och vilja och lust att 
lära” (Lpo 94, s 7) är ett av läroplanens mål att sträva efter. Vi tror därför att en bättre 
gruppdynamik och positiva attityder som visar sig i ”det berättande klassrummet” skapar en 
lärandemiljö som i sin tur främjar elevens inlärning. 

På frågan hur lärarna uppfattar om rummet har eller inte har påverkat elevernas förmåga att 
inhämta och bearbeta information och kunskap upplever Lärare B-D att rummet inte bidrar i 
någon större utsträckning. Den ursprungliga tanken med ”det berättande klassrummet” enligt 
Learnlab är att mediateket skall ge elever tillgång till litteratur, internet och databaser. I 
dagsläge finns endast fyra datorer i mediateket och tillgång till fler datorer i en datasal längre 
bort i korridoren. Skolan väntas inom kort utrusta eleverna med var sin bärbara dator. Detta 
kan vara en förklaring till att Lärare B-D tycker att rummet som sådant inte bidrar till en 
förändring. Det visar sig dessutom att även om datoranvändningen kommer att öka inom kort 
behöver inte detta samtidigt betyda att kvalitén på den information eleven inhämtar ökar. 
Lärare D beskriver hur eleverna helst bara söker information på wikipedia och inte ens vill 
läsa i läroböckerna längre. Den bristfälliga kunskapen när det gäller informationssökning och 
kritisk granskandet leder till ökad kvantitet i stället för ökat kvalitet. Även om den framtida 
datortätheten går hand i hand med styrdokumentens krav på att grundskolan skall 
tillhandahålla den utrustning som krävs för en tidsenlig utbildning, behövs också därefter 
anpassad arbetssätt för att kunna främja elevens lärande. Återigen visar det sig att Lärare A:s 
upplevelser skiljer sig från de andra lärarnas. Han menar att den fysiska klassrumsmiljön i 
”det berättande klassrummet” bidrar till elevens informationsinhämtande och 
kunskapsbearbetning. Vi tror att eftersom Lärare A skiljer sig både i sitt pedagogiska 
arbetssätt och i sin pedagogiska grundsyn från övriga lärare, kan han utnyttjar rummet utifrån 
den potential som rummet har idag. 

Enligt Elisabet Jernström sker lärandet när ”individen får insikt i, förstår och själv kan utföra 
något på ett kvalitativt annat sätt än tidigare” (Jernström, 2000 s 54). På frågan om lärarna 
upplevde att elevernas lärandeprocess förändrats i och med den förändrade fysiska 
klassrumsmiljön visade sig att alla lärare upplevde konkreta förändringar. Rummet med sin 
heltäckningsmatta och andra ljuddämpande effekter sänker ljudnivån avsevärt och skapar 
arbetsro i klassrummet trots ökat kommunikation och stor rörelsefrihet i rummet. Lärare B 
beskriver hur elever som inte tyckte om att läsa förut nu kan lägga sig ner eller sätta sig på 
golvet med en bok och börjar läsa. Lärare D beskriver hur eleverna vid caféborden samtalar 
och hjälper varandra. Lärarna upplever att speciellt elever med olika förutsättningar som 
ADHD gynnas av den arbetsro som rummet bidrar till. Elever som annars är lättstörda utsätts 
för färre sinnesintryck och kan därför koncentrera sig bättre. Samtidigt ger rummet dessa 
elever möjligheten att röra sig mer i klassrummet utan att störa andra på samma sätt som i ett 
traditionellt klassrum. Vi tycker att rummets arbetsmiljö svarar mot styrdokumentens krav på 
att skolan skall ”skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 
kunskapsutveckling” (Lpo 94, 2006). I och med att lärarna upplever att elevernas arbetsro 
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stärkts ges bättre förutsättningar för deras lärandeprocess. Vi tror därför att den ro och 
harmoni som rummet skapar är av avgörande betydelse för en förbättrad lärandemiljö i 
jämförelse med det traditionella klassrummet. 

Detta intryck stärks också av lärarnas upplevelser av elevsamarbeten. Eleverna jobbar mer 
med varandra, de talar mer med varandra och ger och tar hjälp av varandra i större 
utsträckning, då samtalet och dialogen har blivit mer naturlig i klassrummet. Enligt Lärare A 
är det just i det här samspelet mellan eleverna och omgivningen som lärandet sker på ett 
varaktigt sätt. Alla lärare bekräftar att exempelvis elevernas redovisningar sker på ett 
kvalitativt bättre sätt än tidigare. Genom active boarden och den förändrade möbleringen 
förskjuts fokus vid redovisningarna från eleven till innehållet. Eleverna syns och hörs bättre, 
de talar friare och känner sig trygga i sin roll upplever lärarna. Active boarden bidrar 
samtidigt till att elever med olika förutsättningar ges möjligheten att tillgodogöra sig 
kunskapsstoff på fler olika sätt. Lärarnas upplevelser av att exempelvis de muntliga 
redovisningarna sker på en kvalitativ högre nivå bekräftar att lärande sker i ”det berättande 
klassrummet”. Elevernas insikter och förståelse speglar sig i redovisningarna som de nu utför 
på ett enligt Jernströms uppfattning om lärande ”kvalitativt annat sätt än tidigare” (2000 s 54).  

I visionen ”Skola 2000” läggs vikt på såväl ett förändrat pedagogiskt arbetssätt som en 
anpassad fysisk skolmiljö. Viktiga idéer kring ”Skola 2000” är den ergonomiska 
utformningen, estetiken, den psykosociala miljön och den pedagogiska funktionaliteten. Utan 
att det finns uttalat något samband mellan ”Skola 2000” visionen och Learnlabs ”det 
berättande klassrummet” ser vi fler beröringspunkter. Rummen i ”det berättande 
klassrummet” innehåller ergonomisk utformade möbler som bidrar till en bättre arbetsmiljö. 
De estetisk tilltalande rummen hjälper att skapa en bättre psykosocial miljö. Samt att rummen 
ger förutsättningar att förändra undervisningen och lärarrollen. Vi anser att Lärare A:s 
arbetssätt och upplevelser av elevens lärande bekräftar att ”det berättande klassrummet” är 
pedagogiskt funktionell. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla lärare vi intervjuat upplever att den fysiska 
klassrumsmiljön i ”det berättande klassrummet” främjar elevens lärande. Det är främst två 
förändringar som utkristalliserar sig. Den arbetsro som uppstår i rummen tack vare den 
välfungerande ljuddämpningen upplevs av lärarna vara den främsta anledningen till ett ökat 
lärande hos eleven. Den har positiva effekter för alla elever från högpresterande till 
lågpresterande samt elever med speciella behov. Den andra förändringen hör till den nya 
möbleringen och active boarden. Det har bidragit att elevsamarbeten och elevgrupparbeten 
stimulerats samt lärarnas arbetssätt förändrats till att vara av mer vägledande roll. I och med 
detta har fokus flyttats från läraren till eleven och ämnesinnehållet. För elevernas lärande blir 
konsekvenserna av denna förändring att de blir mer delaktiga i läroprocessen. Samtidigt 
skapar active boarden enligt lärarna de tekniska förutsättningarna för att bedriva undervisning 
enligt 2000-talets pedagogik samt styrdokumentens krav. Det blev tydligt under studiens gång 
att alla lärare var mycket positiva till ”det berättande klassrummet”. De negativa 
uppfattningarna var ringa i jämförelse med de positiva. Vi tror att detta kan bero på att 
rummen är så pass nya och att arbetet i dem fortfarande är i en sorts uppstartningsfas. Såväl 
lärare och elever är entusiastiska över rummens miljö och känslan att vara ”satsade på” är 
påfallande stark. Det är möjligt att man om några år kommer att få en mer jämn fördelning på 
positiva och negativa konsekvenser. 

Vi har utifrån lärarnas upplevelser förstått att den fysiska klassrumsmiljön i form av ”det 
berättande klassrummet” har positiva konsekvenser för elevens lärande. De didaktiska 
konsekvenserna av denna studie blir för oss att vi i vår framtida yrkesverksamhet kommer att 
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vara mera medvetna om den fysiska klassrumsmiljöns konsekvenser för elevernas 
studiemöjligheter. Vi kommer att försöka skapa positiva lärmiljöer utifrån de förutsättningar 
som finns. Samt försöka använda exempelvis möbleringen som en del i undervisningen 
genom att anpassa den efter aktivitet. Samtidigt som vi är medvetna om att många skolor inte 
har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att ställa om de traditionella klassrummen 
till exempelvis ”det berättande klassrummet” i syfte att främja elevens inlärning vill vi gärna 
föreslå några förändringar i traditionella klassrum. För att kunna förbättra lärandemiljön är det 
i första hand ljuddämpning som krävs. Att lägga en heltäckningsmatta i ett klassrum och sätta 
några ljuddämpande anslagstavlor på väggen är förmodligen inte allt för kostsamt. Samtidigt 
skulle vi föreslå att klassrum utrustas med en active board då den upplevs av lärarna som ett 
nödvändigt tekniskt hjälpmedel i dagens skola.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Viktiga aspekter vi tagit fasta på utifrån den metod vi valt för att uppnå pålitliga resultat är 
planering och förarbete, urval, genomförande, transkribering, validitet och reliabilitet. 
Planeringen och förarbetet inför intervjuerna bestod av att vi formulerade frågeställningar 
knutna till vårt syfte som sedan låg till grund för våra intervjufrågor samt att få kontakt med 
olika lärare på skolan som ville ställa upp på intervjuer. Detta har fungerat bra, det var lätt att 
få kontakt med lärarna och skapa tid för intervjuer, alla godtog att vi spelade in intervjuerna 
och var nöjda med den information de fick av oss.  

Alla lärare vi har intervjuat har jobbat på samma skola i flera år och har därför erfarenhet av 
det traditionella klassrummet, samtidigt som alla har jobbat i ”det berättande klassrummet” på 
skolan ända från början när det var färdigställt. Delvis har de haft samma elever i båda typer 
av klassrummen. Lärarna gav ett mycket seriöst och tillförlitligt intryck. De berättade 
öppenhjärtat om sina upplevelser i och omkring ”det berättande klassrummet”. Eftersom 
endast dessa lärare på skolan har kontinuerligt arbetat i den nya klassrumsmiljön var vårt 
urval av intervjupersoner begränsat. Det hade naturligtvis varit bättre om det hade funnits fler 
lärare att intervjua. Det begränsade urvalet begränsade även vår undersökning till ämnena SO 
och språk.  

Vi valde att spela in och sedan transkribera intervjuerna. På detta sätt kunde vi koncentrera 
oss mer på intervjupersonen och innehållet i svaren under själva intervjun, eftersom vi inte 
var tvungna att anteckna hela tiden. Detta fungerade mycket bra men var samtidigt 
arbetsintensiv eftersom det tar lång tid att transkribera intervjuer. Det begränsade antalet 
intervjupersoner möjliggjorde detta arbetssätt. När det gäller att transkribera intervjuer är det 
viktigt att man bestämmer i förväg hur noga man bör vara vid utskriften. Enligt Patel & 
Davidsson (2003) är det ”kanske frestande för den som transkriberar tal till text att med 
punkter och kommatecken bilda meningar och bisatser, att hoppa över pauser etc. för att göra 
den transkriberade texten tydligare än vad som egentligen var fallet med samtalet” (s 105). Vi 
försökte skriva talet ordagrant och markerade pauser med exempelvis bindestreck. Vi skrev i 
vissa fall anmärkningar i parantes, exempelvis (skratt). Vi tror att vi fick en tydlig och 
sanningsenlig bild även efter transkriptionen. Eftersom vi båda var närvarande i alla intervjuer 
och inte behövde föra anteckningar, var det lättare att sedan tolka transkriptionerna.  

Bearbetningen, analysen och tolkningen av intervjudata genom analysmetoden successiv 
approximation fungerade mycket väl. Vi var mycket strukturerade i vårt arbete. Det var lätt att 
bearbeta de olika intervjuerna och kategorisera dessa för att kunna sammanföra de vidare och 
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hitta olika mönster. Utifrån dessa kategoriseringar och sammanställningen i olika teman var 
det lätt för oss i diskussionen att hitta fram till det som fenomenologin söker efter – kärnan i 
personernas upplevelser. Vi har försökt att undvika att generalisera för mycket och dra 
slutsatser där det egentligen inte kan dras några som Patel & Davidsson (2003) varnar för. 
Samtidigt får man inte glömma att det är vår tolkning av den intervjudata vi har samlat in och 
att det kan finnas fler sätt att se på lärarnas uppfattningar. 

Validitet i en undersökning handlar om att reflektera och analysera arbetet och därmed 
komma fram till om det vi undersökte verkligen var det vi avsåg att undersöka. Fick vi med 
hjälp av de frågor vi ställde svar på det som vi hade som avsikt att få svar på? Kvale & 
Brinkmann (2009) beskriver validiteten med giltighet och sanning, där giltigheten speglar en 
slutsats som är utläst korrekt. Det vi ville utröna var lärarnas upplevelse av eventuella 
konsekvenser som ”det berättande klassrummet” haft för elevens lärande. Då vi utgår från ett 
fenomenologiskt synsätt vill vi att frågorna ska ge oss svar där vi genom att skala av detaljer i 
slutändan kunna urskilja ur lärarnas upplevelser vad de verkligen menar med det de säger. När 
vi planerade frågeunderlaget lade vi därför vikt på att frågorna skulle vara av öppen karaktär 
och inte ledande. Frågorna var få till antalet för att ge lärarna utrymme att tala fritt om det 
som de kände och upplevde i klassrummet. Innan intervjuerna genomfördes hade vi även 
diskuterat och noterat följdfrågor om det skulle behövas. Vid analysen av intervjumaterialet 
användes det transkriberade materialet. Risker finns enligt Patel och Davidsson (2003) att vid 
tolkning av endast transkriberat material ens egen mening färgar underlaget då gester och 
tonfall förloras. Vi anser att intervjuerna och de frågor som ställdes speglar det fenomen vi 
hade för avsikt att studera, nämligen lärarnas upplevelser av elevernas lärande. Frågorna som 
ställdes gav oss en helhet som kunde urskiljas i materialet. För att säkra att tolkningen av 
intervjumaterialet skulle bli så sanningsenligt som möjligt utifrån transkriptionerna tolkade vi 
båda två frågorna och jämförde våra tolkningar. Det visade sig att våra tolkningar av 
intervjusvaren förhöll sig lika varandras. När det gäller att få med alla nyanser av svaren vid 
transkriptionen hade vi naturligtvis kunna vara ännu mer noggrann och en videoinspelning av 
intervjun hade varit ännu bättre eftersom vi då hade kunna ta hänsyn till ansiktsuttryck och 
gester. Men vi anser ändå att vi genom att båda var närvarande i alla intervjuer och vi 
tillsammans gått igenom transkriptionerna har upprätthållit hög validitet. 

Reliabilitet har att göra med hur mätningar utförs och hur informationen bearbetas på ett 
tillförlitligt sätt. Om vi anser att vårt resultat har reliabilitet innebär det att en upprepad 
undersökning skulle ge samma svar. Detta var i samband med detta arbete inte möjligt att 
genomföra. Patel & Davidsson (2003) talar om att reliabilitet och validitet i den kvalitativa 
forskningsintervjun smälter samman och att reliabiliteten ersätts i stor utsträckning av 
begreppet validitet. Vi anser att vi utförde mätningen och informationstolkningen på ett 
tillförlitligt sätt utifrån de förutsättningar vi hade. 

I det föreliggande arbetet har vi utgått från en fenomenologisk grundsyn. Som Bullard (kapitel 
5) skriver påverkas människan av den miljön man omges av på många olika plan. Den 
påverkar hälsan, arbetseffektivitet och beteendet. Vi har därför försökt att komma åt lärarnas 
upplevelser av de eventuella konsekvenser som ”det berättande klassrummet” har på elevens 
lärande. Upplevelserna är här centrala eftersom dessa i sin tur styr vårt beteende. Det vi har 
kommit fram till är att lärarna upplever att elevernas lärande främjas i stor utsträckning 
genom den mer harmoniska miljön som skapar arbetsro. Den arbetsro som nu uppstår samt ett 
förändrat arbetssätt i kombination med ny teknik i form av activ boarden drar större delen av 
eleverna nytta av när det gäller deras lärande.  
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7.3 Fortsatt forskning 
 

Vi har intervjuat lärare och utifrån deras upplevelser i ”det berättande klassrummet” tolkat hur 
rummet påverkat elevens lärande. Intressant som framtida forskning skulle vara att utgå från 
elevens upplevelser av klassrumsmiljön. Hur ser eleven på sin egen läroprocess i förhållande 
till rummets fysiska utformning.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om det går att säkerställa något eventuellt 
samband mellan den fysiska arbetsmiljön i ”det berättande klassrummet” och elevernas 
eventuella ökade kunskap i form av högre måluppfyllelse. 

”Det berättande klassrummet” visar på att det torde finnas potential att utforma och anpassa 
undervisningen till olika pedagogiska arbetssätt och metoder. Det skulle därför vara intressant 
att i framtiden forska vidare om vilka pedagogiska arbetssätt som fungerar och optimerar 
elevens lärande i ”det berättande klassrummet”?  

Elever i olika åldersgrupper förutsätter förmodligen olika utformning av sin fysiska 
arbetsmiljö. Vi vet att det även finns låg- och mellanstadieskolor som nu inreder klassrum 
efter konceptet ”det berättande klassrummet”. Hur passar rummets utformning till de olika 
ålderskategorierna, krävs det annorlunda utformning för låg och mellanstadiet? I detta 
sammanhang kan det även vara intressant att undersöka huruvida olika ämnen fungerar i ”det 
berättande klassrummet”. Vi har i detta arbete enbart kunna få insyn i hur språk och SO 
fungerar i denna speciella klassrumsmiljö. Det vore mycket intressant att utröna hur 
exempelvis olika arbetssätt i matematik eller NO påverkas av rummet respektive fungerar i 
rummet och om rummet i dessa ämnen kan främja elevens lärande. 

Med tanke på denna studie, där vi ser att rummen uppfattas mycket positivt, skulle det kunna 
vara intressant att följa utvecklingen över en längre tid. I en longitudinell studie skulle man 
kunna undersöka rummens betydelse för elevens lärande över exempelvis en flerårsperiod. 
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