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SAMMANFATTNING  
Större delen av vår skolgång tillbringar vi i olika klassrum. En förutsättning för att kunna göra 

en god arbetsinsats kräver då att man trivs i den miljö som klassrummet erbjuder. Att 

klassrummet är anpassat till de elever som finns där. Min fundering innan jag började arbeta 

med uppsatsen var om skolans och framförallt klassrummets fysiska miljö är anpassad till 

eleverna och hur skulle eleverna, om de själva fick bestämma, utforma sitt ”drömklassrum”. 

 
Syftet med detta arbete har varit att ge mig en fördjupad kunskap om skolans fysiska miljö 

och hur man kan inreda ett klassrum för att skapa ett så bra inlärningsklimat som möjligt. Med 

fysisk miljö avser jag klassrummets färg, ljus, temperatur, möblering, ljud samt luften i 

klassrummet. I vissa fall är det svårt att begränsa sig enbart till klassrummets fyra väggar och 

jag har därför ibland talat om skolan som helhet.  

 

Jag har valt att göra en litteraturstudie om ämnet och sedan knyta ihop det med en 

undersökning om hur elevers idealbild av att klassrum ser ut. Eleverna som deltog i studien 

fick i uppgift att rita, måla och beskriva sitt ”drömklassrum”.  
 

I min litteraturstudie har jag funnit forskning som visar att klassrummets färg, ljus, ljud, 

möblering, temperatur och luft påverkar hur eleverna trivs i klassrummet och det i sin tur 

påverkar deras arbetsinsats. I några fall kan det handla om rent personliga åsikter om vad man 

anser som en trivsam och bra miljö, till exempel vilken färg man tycker om och vilken 

belysning man anser är den bästa. Men läraren kan tillsammans med eleverna skapa en så 

tillfredsställande fysisk miljö som möjligt utifrån olika förutsättningar och behov. Den fysiska 

miljön är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för lärande.  

 

Min empiriska undersökning i skolår sju visar att när elever får möjlighet att själva producera 

något utifrån inte allt för styrda medel är de väldigt kreativa och har många intressanta idéer 

om hur klassrummen kan se ut. God tillgång på datorer, bekväma stolar, soffor och växter är 

exempel på vanligt förekommande önskemål från eleverna. Mycket handlar om att skapa en 

miljö som känns hemtrevlig och mysig. Ett resultat som förvånade mig var dock att väldigt 

många elever ritade ett traditionellt klassrum med en skrivtavla framme vid ena kortsidan, ett 

bord framför denna och sedan bänkar placerade i rader eller grupper. Jag hade förväntat mig 

ett mer varierat resultat med många möjliga och omöjliga lösningar på hur ett klassrum kan se 

ut. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
1998 började jag på lärarutbildningen vid Linköpings Universitet med inriktning mot 

matematik och naturorienterade ämnen för år 4-9. Under praktikperioder och fältstudier har 

jag sett ett antal olika klassrum. Många av dessa har av mig upplevts som hemtrevliga och 

inbjudit till lärande medan andra inte alls har inbjudit till någon trivsel eller lärande. Dessa 

erfarenheter har bidragit till att jag började fundera på hur man skulle kunna skapa en trivsam 

och behaglig fysisk miljö för alla som vistas i skolan. 

 

En god inlärningsmiljö för eleverna har många aspekter att ta hänsyn till. Alla är vi olika och 

vill ha det på vårt sätt. Det någon tycker är en trivsam och behaglig miljö passar inte den 

andre. Vi lär oss på olika sätt vilket bidrar till att vi vill ha olika inlärningsmiljöer. Om jag 

som lärare har en viss kunskap om klassrummets miljö kan jag förhoppningsvis bidra till att 

forma ett klassrum som på något sätt tillfredställer barnens och ungdomarnas behov. 

 

En inspirationskälla till mitt arbete har en examensuppsats med titeln ”Hur det fysiska 

klassrummet påverkar inlärningen” skriven av Marie Kjellberg vid Institutionen för 

utbildningsvetenskap, Linköpings Universitet, varit. Syftet med denna uppsats var att 

författaren ville fördjupa sig i och få kunskap om hur klassrummets fysiska miljö (inredning, 

möblering, ljus, ljud, temperatur samt luftkvalitet) kan påverka inlärningen samt hur man som 

lärare kan inreda ett klassrum för att skapa ett så gott inlärningsklimat som möjligt. Eftersom 

Kjellbergs uppsats är riktad mot elever i de lägre skolåren så tycker jag att det skulle vara 

intressant att se vilket resultatet blir bland lite äldre elever. 

 

Resultatet av Kjellbergs uppsats visar på att om klassrummets fysiska miljö inriktas mot att få 

eleverna att trivas kan eleverna uppmuntras till kreativt och effektivt kunskapande. Vidare 

skriver hon att det bör finnas många olika platser och områden i ett klassrum som eleverna 

kan utnyttja när de arbetar. Till exempel platser där man kan samlas och diskutera, som är 

tysta och lugna, och platser som är väl upplysta. Vidare nämner hon att ett genomtänkt inrett 

klassrum ger budskapet till eleverna att klassrummet är till för dem och deras olika 

inlärningsstilar. Eleverna ska känna lusten att lära när de öppnar dörren till klassrummet.  
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Skolans fysiska miljö, hur vi inreder och utrustar rum för elevers utveckling och 

läroprocesser, är inte något nytt tema. Det har under lång tid uppmärksammats, och då 

framför allt diskuterats utifrån aspekter som har med hälsa och välbefinnande att göra – 

utrymmet, luften, ljus- och ljudmiljön. Nyare forskning visar att innemiljön även påverkar vår 

hälsa. Att det ska kännas trivsamt och behagligt att vistas inomhus är självklara önskemål. Än 

mer självklart borde det vara att man inte ska bli sjuk eller få symtom till följd av brister i 

innemiljön.1 Allergiproblematiken som finns i skolorna är ett stort och växande problem som 

jag därför helt lämnar över till andra att redogöra om. 

 

1.2 Syfte 
 
Mitt övergripande syfte med detta arbete är att ge mig en djupare förståelse och kunskap om 

skolans fysiska miljö och hur lärare kan inreda och utrusta ett klassrum för att skapa ett så bra 

inlärningsklimat som möjligt. Fokus i detta arbete ligger på den fysiska miljön såsom ljus, 

ljud, temperatur, färg, möblering och luftkvalitet, men jag vill även beröra den sociala 

klassrumsmiljön för att få ett helhetsintryck och eftersom båda är nödvändiga för lärande. I 

min empiriska studie undersöker jag hur eleverna vill ha sitt ”drömklassrum” om de själva får 

möjlighet att vara med och utforma det. 

 

1.3 Problemformulering 
 
Jag vill med detta arbeta försöka få en bättre bild av hur ett klassrum kan inredas och utrustas 

för att utgöra en effektiv plats för inlärning. Mina frågeställningar är: 

• Vad karaktäriserar en god fysisk inlärningsmiljö? 

• Hur kan jag som lärare tillsammans med mina elever skapa en så bra fysisk 

inlärningsmiljö som möjligt? 

• Vilken roll spelar den sociala klassrumsmiljön för eleverna i klassrummet? 

• Vilken vision har elever om ett ”drömklassrum”? 

 

 

                                                 
1 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 7. 
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2. METOD 
 
I mitt examensarbete har jag valt att först göra en litteraturstudie för att skaffa mig en bild av 

den aktuella forskning som är aktuell inom detta område. Det finns en stor skriftlig produktion 

som behandlar ämnet klassrummets fysiska miljö. Jag har försökt att koppla det till vad 

läroplanen säger angående den fysiska miljön i skolor. En avhandling, skriven av Ann 

Skantze vid Stockholms universitet med titeln ”Vad betyder Skolhuset?”, har varit mycket 

intressant vad gäller vad som tidigare har studerats angående den fysiska miljön i skolor. Jag 

har även valt att ha med ett historikavsnitt för att få ett historiskt perspektiv på hur det har 

varit. Efter detta följer sedan en genomgång om aktuell forskning om klassrumsmiljön utifrån 

ett fysiskt och socialt perspektiv. 

 

För att verklighetsanknyta mitt examensarbete har jag valt att göra en undersökning bland 

elever i år sju. Detta för att det är elever som är huvudpersoner i mitt arbete och det är de som 

tillbringar en stor del av sin tid i skolan. De har hunnit tillbringa många timmar och dagar i 

skolor och får då anses som experter på området. Jag har valt, precis som Skantze2 och 

Kjellberg3 att ha ett elevperspektiv på min undersökning. 

 

I min empiriska undersökning har jag valt en kvalitativ undersökning i form av att 19 elever i 

skolår sju fick rita, måla och skriva om sitt ”drömklassrum”. Min förhoppning med denna 

uppgift var att jag skulle skapa mig en bra bild av hur eleverna önskar att sitt klassrum såg ut. 

Varför jag valde just denna metod beror på att jag vill låta elevernas röster höras. Jag tror att 

eleverna ofta vet hur de vill ha det och att de då fick uttrycka sig genom både en bild och 

genom en text hoppades jag få fram ett bra resultat. Jag anser även att en kvalitativ studie i det 

här formatet ger mig mer fakta än en kvantitativ enkätundersökning. 

                                                 
2 Skantze (1989) 
3 Kjellberg (2000) 
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3. LITTERATURSTUDIE 

3.1 Historik  
 
På 1700-talet framkom önskemål om att särskilda skolhus för organiserad undervisning skulle 

upprättas. Tidigare hade skolgången varit sporadisk och frivillig och genomförts av en 

läskunnig person i församlingen. I de allra första skolhusen som upprättades var pojkarna 

placerade i ena sidan av rummet och flickorna i den andra. De minst läskunniga eleverna 

placerades längst bort i rummet från läraren sett.4 

 

På grund av att nya idéer kom till vårt land i början av 1800-talet angående hur 

undervisningen skulle ske utformades de skolor som nu byggdes på ett nytt sätt. Nu försågs 

skolorna med stora skolsalar möblerade med långbänkar i mitten av rummet där de äldre 

eleverna undervisades. Längs sidorna fanns det sedan utrymme för undervisning av yngre 

barn.5 

 

Under senare delen av 1800 och i början av 1900-talet förde man i de statliga anvisningarna 

fram tankar om skolhusets inverkan på barnen, en inverkan av social och psykologisk art. I de 

tidiga anvisningarna för skolbyggande, från 1865, 1878 och 1921 talades det uttryckligen om 

arkitektonisk utformning med tanke på barnens sätt att uppfatta den. På 1920-talet visas öppet 

en omtanke om barnens psykiska och sociala liv via husen. Skolhuset skulle först och främst 

vara en byggnad för barnen och byggnaden skulle även ge upphov till en känsla av trevnad.6 

 

3.2 Vad betyder skolhuset? 
 
Ann Skantze7 har skrivit en avhandling i pedagogik med titeln ”Vad betyder skolhuset?”. 

Syftet med denna avhandling var att undersöka på vilket sätt barn och ungdomar använder 

den fysiska skolmiljön i sin utveckling. Med fysisk miljö avses skolhuset och dess inredning, 

utrustning och utsmyckning. Skantze inkluderar även området runt skolan och de delar av 

omgivningarna som det visar sig att eleverna använder under sin skoldag i begreppet fysisk 

miljö.  

                                                 
4 Skantze (1989), s.24 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
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Under åren 1983-85 undersökte hon elevernas syn på sin fysiska skolmiljö. Totalt deltog 220 

elever mellan sju och sexton år i undersökningen från tre olika skolor. Skolorna var valda 

utifrån när de var byggda; 1920, 1960 samt 1970. Eleverna fick i uppgift att skriva en uppsats 

om deras skola, några platser i skolan som de tyckte om att vistas i samt om det var något de 

ville förändra eller förbättra i sin skola.  

 

Skantze fann bland annat att eleverna använder alla sina sinnen, känslor, stämningar och hela 

sin kropp när de ska undersöka och skapa mening i den fysiska miljön. Eleverna sökande efter 

kunskap och deras utveckling sker inte bara i miljön utan också med hjälp av miljön. En 

utvecklande miljö för eleverna är en miljö som ger inspiration till kunskapande och som 

inbjuder och lockar eleverna till att undersöka och utforska.  

 
”En skolmiljö för barnen är miljö med ett vänligt och kunskapsinspirerande uttryck, 

en miljö som fysiskt och konkret kan visa fram att här finns meningsfulla och 

lockande saker att ta reda på, att utforska, att göra. Skolans fysiska miljö bör också i 

sitt konkreta utförande, genom inredning, utrustning och användning visa barnen att 

deras tankar, funderingar och egna skapande handlingar är väsentliga för 

kunskaper i skolans värld.”8 

 

Skolhusen har inte enbart praktiska uppgifter som att ge skydd och utrymme. Skolhusen och 

den fysiska miljön i skolan är också en del av elevernas omvärld, vilken de använder sig av på 

en rad olika sätt i sitt meningsskapande rörande sig själva, sitt arbete, sin omvärld och de 

sammanhang vilka de existerar i.  

 

Eleverna upplever själva valmöjligheten att få bestämma var de vill sitta väldigt positivt. Vill 

man arbeta tyst eller prata så får man bestämma det själv. Eleverna upplever arbetet som sitt 

eget då de själva får bestämma var de vill sitta och vad de ska arbeta med. Skantze ser det 

som ett sätt att låta eleverna ta hand om sitt eget arbete.  

 

Skantze anser att det finns en risk att man i planeringen tappar bort det faktum att skolan är en 

miljö för eleverna. Hon anser därför att eleverna bör ges större tyngd vid planeringen inför 

förändring, upprustning och förbättring av befintliga skolhus, liksom vid planeringen av nya 

skolhus. 

                                                 
8 Skantze (1989), s. 146. 
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3.3 Lpo 94 
 
Det är riksdagen som fastställer läroplaner för den svenska skolan. Läroplanerna ska 

tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. Alla som arbetar i skolan är skyldiga 

att följa läroplanen. Den läroplan som nu gäller är Lpo 94 och ett av dess mål är att sträva 

efter en likvärdig utbildning i hela landet. Det innebär att ha en helhetssyn på eleven, betrakta 

eleven utifrån hans eller hennes förutsättningar och behov. En förutsättning för förståelse och 

bemötande av eleverna är att skapa en bra fysisk och psykisk miljö i skolan. Det är dock bara 

en nödvändig, inte tillräcklig förutsättning för lärandet.9 

 
”Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 

över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”10    

 

Den nuvarande läroplanen har tydliggjort kraven på lärare och elever vad beträffar rättigheter 

och skyldigheter. Det är skolans och skolhuvudmannens uppgift att ge eleverna möjlighet att 

uppnå målen för skolans arbete. Detta bör ske i en skola där eleverna så långt som möjligt 

arbetar i en miljö som kan omfatta alla.11  

 
”Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar 

för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 

utformning. Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och 

sin arbetsmiljö”12. 

 

Om skolan ska kunna vara miljö som kan omfatta alla elever krävs det en kunskap om 

elevernas olika behov. Ett forskarpar som studerat elevers olika inlärningsstilar och vad dessa 

kräver för miljöer är Rita och Kenneth Dunn. 

 

                                                 
9 Skolverket (1998), s. 68. 
10 Utbildningsdepartementet, s. 15. 
11 Skolverket (1998), s. 97. 
12 Utbildningsdepartementet, s. 15. 
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3.4 Rita & Kenneth Dunns inlärningsstilar 
 
Alla är vi olika och koncentrerar oss och minns information på olika sätt. Var och en har sitt 

sätt att lära sig, sin inlärningsstil menar Dunn & Dunn.13 Även om detta har varit känt i många 

år undervisas det fortfarande på många ställen som om vi vore lika. Att ha olika 

inlärningsstilar innebär att vi har olika sätt att ta till oss information, vi använder olika delar 

av vår kropp när vi ska lära oss något nytt. Men vi vill även ha det på ett speciellt sätt i 

rummet där inlärningen ska ske. Det kan handla om ljusstyrkan, musik, och om vad vi vill 

sitta på.  

 

Forskarparet Rita och Kenneth Dunn14 beskriver två olika sätt som ny information kan läras in 

på, analytiskt samt globalt (i en del litteratur används holistiskt istället för globalt). Elever 

med dessa två inlärningsstilar tycks behöva olika omgivningar för att kunna lära sig bra.  

 

Analytiska elever lär sig lättast när informationen presenteras steg för steg eller sakuppgift för 

sakuppgift. Analytiker har inget emot att koncentrera sig på vad som tycks vara sakuppgifter 

utan samband så länge de känner att de är på väg mot en successiv förståelse. Många 

analytiker föredrar inlärning i en tyst, väl upplyst, formell omgivning (hård stol, skrivbord). 

De har ofta ett starkt behov av att slutföra de uppgifter de håller på med och det är sällan de 

äter, dricker, tuggar eller biter på föremål medan de koncentrerar sig.15  

 

Globala elever finner den analytiska metoden oerhört tråkig. De globala lär sig istället bäst 

genom berättelser. När de hör en berättelse är de uppmärksamma, speciellt om berättelsen 

handlar om något de känner igen eller något som intresserar dem. De globala lär sig också 

genom humor, illustrationer, symboler och bilder. De förstår saker och ting bättre om dessa 

presenteras genom en anekdot som förklarar vad de behöver lära sig och varför. När de 

globala väl förstått vad de behöver lära in och varför kan de koncentrera sig på detaljerna. De 

globala tycks må bra av distraktion. De koncentrerar sig bra med musik eller samtal i 

bakgrunden, med dämpad belysning och informella sittplatser (fåtölj, säng, matta). Globala 

elever tar ofta paus och föredrar att arbeta med flera uppgifter åt gången. De börjar på en 

uppgift, håller på med den ett tag, övergår till något annat och återgår så småningom till den 

                                                 
13 Dunn & Dunn (1995), s.23. 
14 Dunn & Dunn (1995), s. 74 ff. 
15 Ibid., s. 24 ff. 
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ursprungliga uppgiften. Globala elever föredrar ofta att lära in saker tillsammans med andra 

barn, i stället för att vara ensamma eller under ledning av en vuxen.16  
 
Rita och Kenneth Dunns beskrivning av olika inlärningsstilar visar på att ett klassrum behöver 

innehålla en mångfald av miljöer. En annan forskare, Howard Gardner, har studerat 

människans olika intelligenser och hur dessa påverkar inlärningen och därmed även 

klassrumsmiljön. 

 

3.5 Howard Gardners sju intelligenser 
 
Howard Gardner har forskat om människans olika intelligenser. Han pratar om de sju 

intelligenserna. För många människor innebär intelligens en ”enhetlig, generell förmåga som 

varje människa besitter i högre eller lägre grad och att den kan mätas med hjälp av 

standardiserade redskap som är verbalt orienterade”.17 Gardner har gjort en egen definition av 

ordet intelligens. ”En intelligens är förmågan att lösa problem eller framställa produkter som 

värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang”.18  

 

Gardners definition av intelligens leder till att ett klassrum måste utrustas och inredas på en 

mängd olika sätt för att tillfredställa alla elevers olika behov. De sju intelligenserna som 

Gardner säger sig kunna urskilja är; lingvistisk (språklig), logisk-matematisk, musikalisk, 

visuell-spatial, taktil-kinestetisk (kroppslig), intrapersonell (självkännedom) samt 

interpersonell (social) intelligens. Alla människor innehar alla dessa intelligenser men en 

intelligens kan vara mer framträdande än de övriga.19 

 

En elev som har en framträdande lingvistisk intelligens är bra på att minnas namn, platser, 

tidpunkter och triviala saker. De har lätt att lära sig långa listor med ord utantill och tycker om 

att läsa, skriva och berätta historier. Elever med denna intelligens har ofta ett rikt ordförråd 

och de tycker om att läsa tidningar och böcker. Det sätt de lär sig bäst på är oftast genom att 

säga, höra och se ord.20 

 

                                                 
16 Ibid. 
17 Gardner (1994), s. 60. 
18 Ibid., s. 61 
19 Ibid. 
20 Ibid., s. 58 
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Logiskt – matematiska elever tycker om att göra experiment, klura ut saker och ting, arbeta 

med siffror, ställa frågor samt att klura ut mönster och förhållanden. De är ofta bra på 

matematik, att resonera logiskt samt problemlösning. Ofta gör de sina beräkningar i huvudet. 

Dessa elever lär sig bäst genom att kategorisera, klassificera och genom att använda abstrakta 

mönster och förhållanden.21 

 

De musikaliska eleverna är bra på att minnas melodier, lägga märke till rytmer och hålla tider. 

Musikaliska personer kan ofta snabbt avgöra om någon sjunger falskt eller ej. De tycker om 

att sjunga och nynna melodier, lyssna på musik och spela instrument. Elever med denna 

intelligens lär sig bäst genom rytm, melodi och musik.22 

 

Visuellt – spatiala människor tycker om att rita, bygga, designa och skapa saker och ting. De 

dagdrömmer ofta och tycker även om att se på bilder, film och leka med maskiner. 

Kartläsning är en sak som de ofta har mycket lätt för. Att visualisera, drömma och arbeta med 

färger och bilder underlättar deras inlärning.23 

 

Elever med en taktil-kinestetisk intelligens vill röra på sig mycket, ta på saker och de 

använder ofta ett rikt kroppsspråk. Eleverna har ofta stora problem med att sitta stilla. De är 

bra på sport, dans och teater samt hantverk av olika slag.  Dessa personer lär sig bäst genom 

att röra vid saker, röra på sig och att bearbeta information genom att använda hela kroppen.24 

 

Intrapersonell intelligens innehar personer som tycker om att arbeta ensamma och som ofta 

odlar egna intressen. De är ofta bra på att fokusera inåt, på känslor och drömmar, de följer 

ofta sin instinkt. Intrapersonella elever arbetar gärna ensamma i sin egen takt. De vill ofta ha 

ett eget utrymme där de kan arbeta med individuella projekt.25 

 

En elev med en framträdande interpersonell intelligens är väldigt social. Han/hon har många 

vänner, tycker om att tala med folk och vill vara med i grupper. Ledarrollen hamnar ofta hos 

en interpersonell person. De är bra på att förstå människor, organisera, kommunicera, 

                                                 
21 Ibid. 
22 Gardner (1994), s. 72 ff. 
23 Ibid.  
24 Ibid. 
25 Ibid. 
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manipulera och att medla i konflikter. Att jämföra, samtala, samarbeta, intervjua och att dela 

med sig av information är sätt de lär sig bra på.26 

 

När man tar del av Gardners beskrivning av de olika intelligenserna framträder att 

klassrummet måste erbjuda en mängd olika miljöer, något som även framgår när man tar del 

av Rita och Kenneth Dunns forskning. Det bör finnas tillgång till tidningar och böcker för de 

lingvistiska eleverna. En miljö som inbjuder till diskussioner och resonemang för de logiskt-

matematiska, tillgång till musik och instrument för de musikaliska, möjlighet att se på tv och 

video för de som så önskar, områden som inbjuder till rörelse för den kinestetiska och 

placeringar som både inbjuder till gruppdiskussioner och till enskilt arbete.  

 

3.6 Klassrummets fysiska miljö 
 
Att sitta ner och koncentrera sig på en uppgift är inte alltid så enkelt. Ibland beror det på att 

uppgiften uppfattas som tråkig och meningslös och man har roligare saker att tänka på. Men 

det kan även bero på att man inte trivs i den miljö som råder. Det finns ingen fysisk 

hemtrevnad. Stensmo27 skriver att den fysiska klassrumsmiljön – klassrummets storlek, ljus- 

och ljud- och luftförhållanden, möblering, redskap och material – är ett ”skal” eller en 

”behållare” som bestämmer livet i klassrummet. 

  

Att det ska kännas trivsamt och behagligt att vistas inomhus är självklara önskemål. 

Behagliga färger och vackra, funktionella möbler och textilier bidrar till trivseln. En 

ändamålsenlig och bländfri belysning är viktig för att kunna läsa eller för att kunna utföra 

sysslor.28 

 

                                                 
26 Ibid., s. 72 ff. 
27 Stensmo (1997), s. 71. 
28 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 7. 
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3.6.1 Färg 
 
Färgsättningen inverkar på hur man upplever ett rum. Ljusa väggar, tak och golv får det att 

verka större, medan mörka ytor får det att verka mindre.  Ett ljust golv kan bidra till att 

dagsljuset sprids djupt i rummet.29 Att vistas i rum där färgsättningen är brokig eller går i 

starka varma färger kan kännas oroande. Rum med lugnare, framför allt blågrön färgsättning 

tycks däremot ha en lugnande och frigörande inverkan.30  

  

Upplevelsen av olika färger kan vara emotionella eller rena iakttagelser. Emotionella 

upplevelser av färger kan vara att man upplever en viss färg som varm eller kall, som en 

vinter- eller en sommarfärg, vacker eller ful, lugnade eller oroande. Många av dessa 

upplevelser är personliga och varierar från person till person. Vad en person kan anse som en 

ful och oroande färg, kan en annan tycka är vacker och lugnande.31 

 

Färger kan även symbolisera olika saker beroende av i vilken tid, kultur, och samhälle man 

lever i. Färger har i alla tider kopplats ihop med mystik, magik och övernaturlighet. Alla har 

dessutom sin favoritfärg och av olika skäl just den färgen.32 

 

Färger kan påverka vårt humör och på olika sätt stimulera vår förmåga att lära. 

Gudmundsson33 skriver att det sätt på vilket vi påverkas av färger beror på vår personlighet 

och vårt sinnestillstånd för tillfället. Han skriver vidare att grön färg lugnar medan brun färg 

skapar en känsla av säkerhet och avspänning. Att blå färg lugnar och skapar känslor av 

välbefinnande samt att röd färg skulle engagera. Gult anses höja vakenhetsnivån och vara 

mentalt stimulerande vilket gör att det rekommenderas i klassrum.34 Dessutom sägs det att 

lokaler utan solljus mår bra av en gulaktig touche och att mörka väggar trycker ihop ett rum 

medan ljusa väggar drar ifrån varandra.35  

 

                                                 
29 Ibid., s. 46. 
30 Ibid. 
31 Gulliksson (1992), s. 45. 
32 Bergström (1997), s. 9. 
33 Gudmundsson (1997), s. 36. 
34 Ryberg (1991), s. 56 f. 
35 Hård (1995), s. 13. 
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När hjärnan tolkar resultatet av den ljusstrålning som ett föremål reflekterar och som 

registreras av ögat händer något mer än att vi bara uppfattar en viss färg. Färgen associerar i 

sin tur till olika upplevelser, den väcker känslor, den påverkar vår sinnesstämning, den ger oss 

vägledning och information, den kan påverka vår arbetslust och den ger oss valmöjligheter. 

Människors förhållande till olika färger varierar. Vissa människor kan känna ett stort obehag 

inför en viss färg, medan andra kan känna en stor harmoni med samma färg därför att den 

förknippas med en mycket angenäm upplevelse.36 

 

När det gäller den enskilde individens färgupplevelser blir listan över faktorer som påverkar 

färgupplevelsens associationer lång. Kön, ålder, bakgrund, personlighet är faktorer som spelar 

in men även situationsfaktorer som sinnesstämning, trötthet och liknande. Dessutom reagerar 

ju människor sällan specifikt på en färg i taget utan även på den totala omgivande miljön. 

Övertygelsen att gult, orange och rött är varma färger, medan blått, turkos och grönt är kalla 

färger, är djupt förankrat i vårt medvetande och våra associationer till olika färger. En 

anledning till att färg associerar till värme eller kyla kan vara, att både solen, elden och 

glödlampan, samtidigt som de upplevs som gula, röda eller orange också ger oss en påtaglig 

känsla av värme, rentav hetta.37 

 

3.6.2 Ljus 
 
En bra och tillfredställande ljusmiljö kan betyda olika saker. Allt från att försöka undvika 

blänk i skrivtavlan och kunna läsa finstilt text till att få en estetiskt trivsam miljö. Dålig 

belysning som är för svag ger störande skuggor, obehagsbländning och annat som kan leda till 

att man blir trött i ögonen, får huvudvärk och blir illamående.38 Flimmer från lysrör kan ge 

upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet med trötthet och försämrad 

arbetsprestation som följd.39 Detta kan bidra till att eleverna lätt blir spända, oroliga och 

frustrerade. Det är inte heller alltför ovanligt att man för att undvika synbesvär intar en 

felaktig arbetsställning som leder till nack- och ryggont.40 

 

                                                 
36 Bergström (1997), s. 3. 
37 Ibid., s. 47. 
38 Gulliksson (1992), s. 49. 
39 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 45. 
40 Servais (1995), s. 33. 
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De faktorer som främst påverkar hur man upplever ljuset i skolan är; belysningsstyrkan, 

luminansförhållanden (ljustäthet), färgåtergivning, bländning och flimmer. 41 

 

Belysningsstyrkan är ett mått på hur mycket ljus som träffar en yta, ju mer riktat ljus man har 

på arbetsytan, desto finare detaljer kan man se, desto svagare kontraster kan man uppfatta och 

desto snabbare och lättare ser man. Ögat skadas inte av svag belysning, men eleven måste 

anstränga sig mer för att tyda de svaga bilder som alstras på näthinnan. Ljusbehovet ökar med 

åldern på grund av försämrad näthinnefunktion, linsgrumling, förändring i ögats glaskropp 

och nedsatt ackomodationsförmåga (ögats inställning för seende på olika avstånd).42 

  

Luminansen är ett mått på hur mycket ljus olika ytor återreflekterar mot en betraktares ögon, 

hur ljusa de ter sig. Luminansfördelningen har betydelse dels med tanke på hur ljuset är 

fördelat i rummet, dels hur det är inom arbetsområdet. Fördelningen i rummet är viktigt att se 

upp med i klassrum där dagsljuset ofta är så dominerande. Ögat fungerar så att det gärna söker 

sig mot ljusare delar i blickfältet och dessutom anpassar sig, adapterar, efter den nivån. Det 

kan då lätt uppfattas som besvärande och tröttande om den egna arbetsplatsen eller det man 

fäster blicken på är betydligt mörkare än omgivningen. Besvärande kan det också vara om den 

egna arbetsplatsen är mycket ljusare än omgivningen. Rummets och de olika ytornas ljushet 

bestäms inte enbart av belysningen utan också i hög grad av interiörens färger. Risken för 

oönskade luminansskillnader minskar om tak och väggar hålls i så ljusa färger som möjligt. 

Ljusa rumsytor medför dessutom andra fördelar. En är att belysningsarmaturen kommer att stå 

i minskad kontrast mot bakgrunden, till exempel taket, och därmed bländar mindre. En annan 

är att det inte behövs så stor installerad effekt, en stor del av ljuset på arbetsplatsen kommer 

reflekterat från tak och väggar, så ju ljusare färg desto mer ljus reflekteras.43 

 

Ljus kan upplevas som varmt, neutralt eller kallt. Eftersom strålningen i sig är osynlig så är 

det ljusstrålningens samspel med rummets färger som man upplever. Olika ljuskällor har 

strålning med olika spektral sammansättning och alltså olika förmåga att återge föremåls 

färger.44  

 

                                                 
41 Gulliksson (1992), s. 49. 
42 Företag i samverkan (1996), s. 18. 
43 Gulliksson (1992), s. 51. 
44 Ibid. 
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Bländning är i alla sammanhang som har med belysning att göra en viktig faktor att tänka på. 

Den uppkommer genom alltför stora luminansskillnader mellan olika delar av blickfältet, till 

exempel dåligt avskärmade ljuskällor som tecknar sig mot en mörk bakgrund. För att undvika 

bländning kan man se till att takarmatur som inte är skärmad lyser eleverna rakt i ögonen när 

de till exempel ska titta på tavlan, att lysrören är rätt avskärmade, undvika att 

tavelbelysningen reflekteras i skrivtavlan, undvika blanka ytor i inredningen samt försöka se 

till att ljuset kommer snett bakifrån och inte framifrån. Ljusreflexerna som kan uppstå kan 

vara svåra att upptäcka på grund av att effekten inte alltid är klart påvisbar. Ett blankt föremål 

kan till exempel vara vanlig blyertsskrift och när en ljuspunkt speglas i skriften blir resultatet 

inte någon direkt bländningseffekt men däremot försämras kontrasten mellan text och papper 

- texten blir mer svårläst.45 

 

Lysrör har normalt ett visst flimmer.  Flimret beror på att ljusstyrkan varierar i takt med 

dubbla nätfrekvensen, dvs. 100 gånger per sekund. Flimret är värst hos de moderna lågenergi- 

och kompaktlysrören. En del tycker personer tycker att flimmer är obehagligt och kan reagera 

med huvudvärk och ögonbesvär. 46 

 

Vanligt dagsljus påverkar kroppens halt av hormonet melatonin. Stora halter av hormonet får 

vi i ett svagt dagsljus och bidrar till att vi känner oss trötta. Tillbringar vi en stor del av dagen 

i miljöer med bristfälligt dagsljus störs den naturliga balansen. Artificiellt ljus av god kvalitet 

kan uppväga en stor del av det naturliga dagsljuset som vi tidvis saknar men det kan aldrig 

helt ersätta det.47 Detta på grund av att det inte enbart handlar om ljusinfall, färg och 

sammansättning utan även om växlingar i styrka under dygnet. Det är därför fördelaktigt att 

klassrummet har fönster ut mot det fria som släpper in dagsljuset.48 

 

Belysningen spelar även en betydande roll vad det gäller att trivas i klassrummet eller ej. Den 

viktigaste faktorn för att trivas är dagsljuset.49 Dagsljuset återger nämligen färgerna på ett 

naturligt sätt. I lokaler som är ljussatta med lika mycket ljus över hela ytan är det svårt att 

                                                 
45 Servais (1995), s. 33, Gulliksson (1992), s. 52. 
46 Servais (1995), s. 33. 
47 Gulliksson (1992), s. 49. 
48 Servais (1995), s. 34. 
49 Ibid., s. 34. 
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känna något större intresse för någon del av rummet. Gudmundsson50 beskriver det som att 

”rummet känns som en öken, ödsligt, och kallt”.  

 

Elevers behov av ljus varierar från individ till individ. En del vill ha en starkt upplyst miljö 

när de ska koncentrera sig medan andra föredrar en något mer dämpad belysning. En del 

elever kan prestera sämre i klassrummet om ljuset är allt för starkt. Ljuset kan irritera deras 

ögon, skapa reflexer på vita boksidor eller bilda för stora kontraster mellan den svarta texten 

och den vita boksidan. En del elever blir dåsiga i en dämpad belyst miljö medan andra blir 

oroliga i en starkt upplyst miljö. Detta kan jämföras med att en del människor känner sig 

energiska i soligt väder och håglösa och deprimerade i grått väder. Medan andra upplever det 

tvärtom. En dålig ljusmiljö kan verka störande och vara tröttande, likaväl som en väl 

balanserad ljusmiljö kan verka stimulerande och öka elevernas mottagningsförmåga och 

kreativitet, samtidigt som det ökar det allmänna välbefinnande hos alla.51 

 

De konstgjorda ljuskällorna kan indelas i allmänbelysning och platsbelysning. 

Allmänbelysning kan ses som ett komplement till dagsljuset och platsbelysningens uppgift är 

att vid behov tillföra extra belysning. Allmänbelysningen är viktig framför allt på morgnar 

och kvällar under den mörka vinterperioden.52  

 

3.6.3 Ljud 
 
I skolan handlar en stor del av dagen om kommunikation och koncentration. En förutsättning 

är då att skolans ljudmiljö är tillfredställande och att inte för mycket buller stör. Buller 

definieras som icke önskvärt ljud och berör i någon form nästan alla människor. Upplevelsen 

av buller är mycket individuell. Volymen på ljudet är naturligtvis viktig för om det ska 

uppfattas som buller men ljudets karaktär är också viktig. Lågfrekvent ljud och ljud med 

enstaka toner upplevs ofta som mer störande. Effekten av ljud- och bullerexponering är 

mycket komplex och kan bestå av allt från direkt fysisk skada på hörselorganet till störning av 

till exempel sömn och taluppfattbarhet. Buller kan också leda till koncentrationssvårigheter 

och svårigheter att höra vad andra säger. Ett högt bakgrundsbuller i skolor kan leda till att 

                                                 
50 Gudmundsson (1997), s. 33. 
51 Dunn & Dunn (1995), s. 139, Företag i samverkan (1996), s. 16, Gudmundsson (1997), s. 29.  
52 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 38. 
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prestationsförmågan och därmed inlärningen försämras. Personer med hörselnedsättning, barn 

med annat modersmål är extra känsliga för störande ljud vid inlärning.53 

 

Musik kan ha ett positivt inflytande på känslor, inlärning, minne och även på samarbete. 

Musik skapar lätt avspänd koncentration. En del har lättare för att koncentrera sig på arbetet 

när de hör andra prata. Lågt mumlande samtal mellan flera personer i bakgrunden skapar 

avspänd koncentration för en del.54 

 

3.6.4 Luft 
 
Luft är en blandning av många olika gaser. Syrgas, som är livsnödvändig för oss, utgör 

ungefär 20,9 % av blandningen. Nitrogen och argon som är neutrala gaser utgör ungefär 79,0 

%. Tillsammans svarar dessa gaser för 99,9 % av luftens sammansättning. Den sista tiondels 

procenten av luften utgörs av ämnen som kan påverka oss positivt eller negativt och skapar 

det man kallar luftkvalitet.55 

 

Luftkvaliteten har både personliga och allmängiltiga dimensioner. Den påverkar oss både på 

ett psykologiskt och på ett medicinskt plan. Begreppet ”luftkvalitet” brukar i inomhusmiljön 

användas både som ett uttryck för luftens innehåll av föroreningar och som ett uttryck för hur 

människor uttrycker sina upplevelser av luften i form av till exempel lukt och irritation. Ett 

rum mättat med doften av favoritblomman upplevs ha god luftkvalitet, medan ett rum där 

luften förorenas av inläckande bilavgaser upplevs av de flesta som dålig luftkvalitet.56 

 

Luften består inte bara av gaser. Den innehåller också små svävande partiklar. Det en 

kattallergiker reagerar mot är mikroskopiska, luftburna partiklar som innehåller kattallergen. 

Det som luktar och irriterar i dieselavgaser och cigarettrök är till stor del också partiklar. 

Inomhus i skolan finns det mycket som kan skapa dålig luftkvalitet, dvs. många källor till 

gaser eller partiklar som kan påverka oss negativt. 

Att sitta i ett klassrum med stängda fönster, dålig ventilation och för många människor 

packade i samma rum har de allra flesta någon gång känt på. Det ger en ”instängd luft”, man 

blir trött och får svårt att koncentrera sig. Delvis beror detta på att det brukar bli för varmt. En 
                                                 
53 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 41 f. 
54 Gudmundsson (1997), s. 42. 
55 Servais (1995), s. 41. 
56 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 19. 
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stillasittande människa producerar mer värme än en 100 W glödlampa. Även elever i svala, 

överbefolkade klassrum mår dåligt. Det kan bero på att även människor producerar ämnen 

som förorenar luften. En elev som kommer för sent till ett överbefolkat klassrum ryggar 

tillbaka när han/hon öppnar dörren och känner lukten av dessa människoproducerande 

luftföroreningar.57 

 

För att slippa dessa problem finns det bara en lösning.58 Bättre ventilation som suger bort 

människoproducerande luftföroreningar och ersätter dem med luft utan föroreningar. En 

annan viktig uppgift för ventilationen är att vädra ut de allergener som svävar i luften. 

Forskare har visat att om ventilationen inte klarar av att vädra ut klassrummet på ett effektivt 

sätt blir följden försämrad inlärningsförmåga, högre sjukfrånvaro, fler utagerande barn, 

trötthet och slemhinneirritation, allergikerna mår sämre och det gynnar troligen uppkomsten 

av nya allergier.59 

 

Även om de vanligaste orsakerna till dålig luft i skolan beror på eleverna och lärarna själva, 

finns det ytterligare några luftförorenare som man bör vara uppmärksam på. Det är bland 

annat att dålig städning medföra att dammpartiklar svävar runt i luften och irriterar 

slemhinnorna. Städning med felaktiga, oftast för starka, rengöringsmedel kan i sig utgöra en 

luftföroreningskälla. Alla personer med pälsdjur hemma är luftföroreningskällor, speciellt om 

det finns allergiker i klassen.60 

 

3.6.5 Temperatur 
 
Det termiska klimatet (lufttemperatur, omgivande ytors temperatur, lufthastighet och 

luftfuktighet) är kanske den faktor som människorna först reagerar på inomhus.61 Om det 

känns dragigt, för kallt eller för varmt inomhus så känner vi oss illa till mods. Den temperatur 

som människor upplever beror främst på vad det är för temperatur på själva luften men också 

vilken temperatur ytorna omkring som väggar, golv och fönster har. I ett rum där alla är lika 

                                                 
57 Servais (1995), s. 41. 
58 Ibid. 
59 Ibid.  
60 Servais (1995), s. 42 
61 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 31. 
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klädda och har samma aktivitet är inte nödvändigtvis alla nöjda med den temperaturen 

eftersom människor har olika snabb ämnesomsättning. 62 

 

Lämplig temperatur i undervisningslokaler är ca 20-22°C .63 Inomhustemperaturen anges 

ibland som ”operativ temperatur” vilket innebär att den relativt väl överensstämmer med den 

temperatur som uppfattas av människor. Hänsyn tas då även till omgivande ytors temperatur. 

Besvärande luftrörelser (drag) i ett rum kan orsakas av att luft kommer in i rummet till 

exempel genom en otät yttervägg eller i viss mån då yttertemperaturen är låg eller hög i 

förhållande till lufttemperaturen. Dessutom uppstår luftrörelser av att människor rör sig, av 

fläktar i apparater med mera.64 

 

Luftens absoluta fuktighet i Sverige varierar under året både inomhus och utomhus. Den 

relativa fuktigheten är ett mått på hur mycket fukt luften innehåller vid en viss temperatur 

relativt hur mycket den skulle kunna innehålla som mest. Kall uteluft innehåller mycket lite 

fukt men den relativa luftfuktigheten är hög. När denna luft kommer in i skolan och värms 

upp blir den relativa fuktigheten låg. Upplevelsen av ”torr luft” beror ofta på att luften är 

förorenad eller för varm och sällan på att den är fysikaliskt ”torr”.65 

 

3.6.6 Möblering 
 
Nordin-Hultman66 har genomfört en undersökning om hur yngre skolbarn uppfattar miljön i 

skolan. Det visade sig i den undersökningen att barnen kopplade ihop de rum som hade en 

riklig utrustning eller mycket material, till exempel slöjdsalen, med möjligheter till 

meningsfullt handlande. Enligt barnen signalerade utrustningen och materialet att där fanns 

mycket att ta reda på, möjligheter att utforska och upptäcka, och meningsfulla saker att göra. 

Klassrummet däremot, med sin dominans av bord och stolar och med en i övrigt föga 

utmanande utrustning, förknippades av barnen med uppgiften att sitta still. Nordin-Hultman 

anser att det är starka traditioner som styr hur klassrummen är organiserade och detta område 

hör till de ”sega” strukturerna. 

 

                                                 
62 Servais (1995), s. 42. 
63 Hellberg, Annika (1996), s. 24. 
64 Ibid. 
65 Folkhälsoinstitutet (1999), s. 31 
66 Nordin- Hultman (1998), s. 21 ff. 
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Gudmundsson67  föreslår att man delar in klassrummet i två områden, ett formellt samt ett 

informellt möblerat område. Med formellt område avser han ett traditionellt klassrum med 

ordinära rakryggade stolar och en interiör med trä och plast. Den informella avdelningen 

består av en mjuk miljö med matta, stoppade stolar, fåtöljer, soffa och kuddar av olika storlek. 

I den informella miljön bör man även tillåta att sen som så vill även arbeta liggande på golvet 

eller sittande på en matta.68 

 

Gudmundsson69 hävdar att det kan vara bra möblera klassrummet tillsammans med eleverna. 

Då förstår de vad som skapas och varför och det i sin tur bidrar till att skapa en positiv attityd 

till det nya. Gudmundsson70 poängterar att det är viktigt att möbleringen ska vara meningsfull 

för dem som vistas i rummet.  

3.7 Klassrummets sociala miljö 
 
Klassrummet är elevernas och lärarnas arbetsplats. Många ska samsas på en liten yta och 

därför är det viktigt att det finns en väl fungerande social miljö. Läraren måste lägga ner möda 

att skapa fungerande regler och samarbetsmönster i klassrummet. Detta förutsätter en 

omsorgsfull planering av klassrummet som social miljö. Åberg71 beskriver det ultimata 

klassrumsklimatet som att varje elev ska stiga in i klassrummet i trygg förvissning om att: 

 

o Här är jag omtyckt och accepterad 

o Här vet jag vad jag får göra och vad jag inte får göra och varför dessa gränser 

finns 

o Här lyssnar de andra på mig 

o Här möter jag tolerans och förståelse 

o Här ser man vad jag är duktig i och säger det till mig 

o Här får jag hjälp med mina svårigheter 

o Här får jag pröva nya idéer 

o Här får jag uppleva att det är viktigt vad jag tycker och känner 

o Här känner jag att jag duger 

o Här känner jag att jag är någon 

                                                 
67 Gudmundsson (1997), s. 14 f. 
68 Ibid. 
69 Ibid., s. 21. 
70 Ibid. 
71 Åberg (2000), s.31 f 
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Det är främst två faktorer som påverkar det sociala klimatet i klassrummet, nämligen 

ledarskapet samt grupprocesser. 

 

3.7.1 Ledarskap 
 
Det finns många faktorer som påverkar gruppklimatet men många forskare72 är överens om att 

det finns en faktor som har större betydelse än de andra och det är formen för ledarskapet; 

lärarens undervisningsstil.73 En värdefull förmåga hos ledaren är att kunna variera sitt 

ledarskap allt eftersom gruppens behov skiftar.74 

 

Ledarskap indelas enligt Nilsson75 i tre olika grupper med tanke på stil; auktoritär ledare, låt-

gå-ledare samt demokratiska ledare. Den auktoritäre ledare frågar inte vad medlemmarna 

tycker eller vill utan bestämmer i stort sett allt själv. Den auktoritäre betonar ofta sin makt 

och auktoritet, kräver lydnad och bryr sig inte om relationerna i gruppen. Denna ledare är av 

förklariga skäl sällan någon omtyckt person. I en klass med en auktoritär ledare finner man 

dessutom ofta att det bland eleverna också blir viktigt att skaffa sig makt.76  

 

En låt-gå-ledare saknar struktur i sitt sätt att leda gruppen. Han/hon är distanserad, otydlig i 

sin roll i gruppen, bryr sig inte särskilt mycket om vad som händer eller vad som blir gjort, tar 

inte tag i konflikter och åtgärdar inte negativa beteenden. Elevgrupper med denna ledare i 

klassen blir ofta otrygga. Bristen på struktur och aktiv ledning leder till oklara 

förhållningssätt.77 

 

Den demokratiske ledaren är väl medveten om sina elevers utvecklingsnivå och anpassar sina 

krav på dem därefter och är varken auktoritär eller passiv. Han/hon anstränger sig för att få ett 

bra klimat och närhet i gruppen, är öppen för förslag och synpunkter och uppmuntrar 

jämlikhet i gruppen.78 

 

                                                 
72 Nilsson (1997), s. 99, Åberg (2000), s.20 
73 Åberg (2000), s. 20. 
74 Ibid. 
75 Nilsson (1997), s. 107. 
76 Nilsson (1997), s. 107. 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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Nilsson79 anser att ledarskap inte är att utöva makt över andra utan att det är att utöva 

inflytande med gruppen, det vill säga med de andras samtycke. Ledarskap är vidare ingen 

talang som en del har och andra saknar utan det är en förmåga eller kompetens som utvecklas 

genom kunskap, erfarenheter och reflektion. Lyhördhet, lojalitet, sensitivitet, ärlighet, 

förmåga att anpassa sig, mod att ta beslut och att vara tydlig i sin kommunikation är viktigt 

om man har som mål att vara en bra ledare. Om man nu skulle misslyckas som ledare beror 

det i de flesta fall inte på att man saknar vissa egenskaper utan snarare att man inte har 

tillräckliga goda gruppfärdigheter.  En ledare bör ha både en social kompetens och kunskaper 

både om grupprocesser och om det som medlemmarna arbetar med samt i viss mån vara 

utåtriktad. Ledarskap handlar inte enbart om en person utan om ett ömsesidigt förhållande 

mellan lärare och elever. Det handlar om ett samarbete, där läraren är mer eller mindre 

accepterad av elevgruppen. Att leda en grupp innebär att motivera eleverna att arbeta för 

gruppens mål och se till att vissa grupp- och rollfunktioner blir uppfyllda. Som ledare ska man 

acceptera sin roll och gå in i den.80 

 

3.7.2 Grupprocesser 
 
För att förstå ledarskapet måste man veta hur status och roller fungerar i gruppen. Varför 

människor gör som de gör i en grupp kräver att man känner de normer och relationer som 

finns i den.81  

 

Nilsson82 definierar en grupp som ”vanligtvis mindre antal människor som samspelar med 

varandra utifrån roller som via normer reglerar handlingarna i det system som gruppen utgör: 

individerna upplever sig normalt som en enhet med i viss utsträckning gemensamma mål och 

det som sker karaktäriseras av en ömsesidig påverkan”. En skolklass kan då bestå av flera 

grupper utan att för den skull behöva utgöra en grupp i sig.83 

 

                                                 
79 Ibid., s. 101. 
80 Ibid., s.25. 
81 Maltén (1992), s.58. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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En grupp behöver gemensamma mål och normer för att fungera. Normerna är till för att sätta 

gränser för gruppens agerande såväl utåt som inåt. Dessa normer kan vara uttalade eller 

outtalade. Förutom gemensamma mål och normer är det även viktigt att gruppen känner en 

samhörighet med varandra.84  

 

Människan är en gruppvarelse och söker sig därför till olika sorters grupper. Inom gruppen 

utnyttjas och samordnas medlemmarnas unika kunskaper och färdigheter. Grupper är en 

oundgänglig del av livet, vare sig man tycker om dem eller inte kan man inte vara utan dem. 

Gruppen är den mest grundläggande formen av personligt och socialt stöd som vi har. 

Relationer med andra är viktigt för livskvalitet och hälsa, man klarar stress och kriser lättare. 

Men samtidigt är det också grupper som innebär den största besvikelsen för många 

människor.85 

 

I skolan förs eleverna samman i vad Maltén86 benämner som sekundärgrupp, medlemsgrupp 

och tvångsgrupp. I sekundärgruppen får vi möjlighet och färdighet att vara med och påverka 

viktiga samhällsföreteelser. Om man inte får den träningen som ung, kommer man att ha 

svårigheter i senare sociala sammanhang. Alla grupper, som man på ett eller annat sätt ingår i, 

fungerar som medlemsgrupp. En tvångsgrupp tillhör man på grund av myndighetsbeslut. 

Eleverna i en klass har placerats där utan att själva kunna påverka klassammansättningen.87 

 

Maltén88 beskriver en roll som summan av de krav och förväntningar som omgivningen 

tillskriver en viss uppgift eller befattning. Man förväntar sig att rollinnehavaren skall reagera 

på ett visst sätt. Ibland kan förväntningarna vara personens egna. Till en rollförväntan hör ett 

förväntat rollbeteende och det är när dessa går isär som omgivningen reagerar. I skolan kan 

eleverna tilldelas olika roller genom grupptrycket. Rollfördelningen fungerar så att gruppen 

tillskriver en individ en egenskap, en roll, som individen i sin tur införlivar.89 

 

                                                 
84 Ibid.,, s.29. 
85 Ibid. 
86 Ibid., s. 14 ff. 
87 Maltén (1992), s.33 
88Ibid. 
89 Åberg (2000), s. 14. 
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Grupper fungerar bättre om de har en uppsättning förhållandevis klara regler som styr 

skeendet och samspelet och som talar om vad man kan och får göra, vad som är otillåtet och 

vad som kan tänkas gå an.90    

 

                                                 
90 Ibid. 
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4. EMPIRISK STUDIE 

4.1 Genomförande och uppläggning 
 
Min undersökning genomförde jag under hösten 2002 på en normalstor F-9 skola i en större 

stad i södra Sverige. Skolan består av en blandning av elever med socioekonomiskt olika 

bakgrunder. De elever som deltog i min studie går alla i skolår sju på denna skola. Skolan och 

klassrummen är ganska slitna och eleverna klagar ofta på detta. 

 

Uppgiften jag gav till eleverna var att de skulle rita, måla och skriva om sitt ”drömklassrum”. 

Jag berättade för eleverna vad jag skulle använda deras teckningar till och de fick om de ville 

vara anonyma. Jag påpekade även att det inte var hur bra de ritade som jag skulle titta på utan 

att det var vad de ritade som var det viktiga. Undersökningen ägde rum en torsdag i november 

på elevernas första lektion efter lunch. Lektionen var 50 minuter lång och de fick hela 

arbetspasset till att arbeta med uppgiften. Alla var dock klara innan passet var slut.  

 

Klassen bestod av 23 elever, 8 flickor och 15 pojkar. Vid undersökningstillfället var fyra 

elever (samtliga pojkar) frånvarande. Under tiden som eleverna arbetade med sina teckningar 

gick jag runt och tog del av det eleverna diskuterade med varandra om. Efter undersökningen 

samlade jag in materialet och fann att av 19 arbeten var det 10 som var intressanta och 

värdefulla för mitt fortsatta arbete. De 10 utvalda teckningarna var alla ordentligt genomförda 

och jag såg tydligt att dessa elever hade tagit sig an uppgiften på ett seriöst sätt. Några av 

eleverna var väldigt osäkra på sig själva och hävdade att de inte kunde rita och därför valde 

jag att inte ta med dessa. Några andra tog inte uppgiften på allvar och gjorde därför inget 

ordentligt och genomtänkt arbete.  

 

Min metod, där eleverna fick rita, måla och skriva om sitt drömklassrum, föll inte ut så bra 

som jag hade tänkt. Av 19 teckningar valde jag bort 9 på grund av att de antingen innehöll i 

stort sett ingenting eller att eleven som hade producerat den inte hade tagit sig an uppgiften på 

ett seriöst sätt. När jag jämför med en tidigare liknande undersökning genomförd av 

Kjellberg91 har jag ett större bortfall. Kanske kan det bero på att den undersökningen gjordes 

bland yngre elever. Om jag skulle göra om undersökningen skulle jag låta ett större antal 

elever delta och jag skulle komplettera med att välja ut några elever för en intervju.   

                                                 
91 Kjellberg (2000) 
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5. RESULTAT 
 
Mitt resultat kommer jag först att presentera med en genomgång av vad jag har kunnat utläsa 

från elevernas teckningar. I slutet har jag sedan sammanställt en tabell med samtliga idéer och 

föremål som fanns med på teckningarna. 

 

När jag har studerat de tio teckningarna som eleverna har arbetat fram verkar alla ha haft lust 

och inspiration till att rita sitt ”drömklassrum”. De tio eleverna som jag valde ut ser ut att ha 

tagit sig an uppgiften på ett seriöst och bra sätt. En elev påpekar dock att hon är ganska nöjd 

med sina klassrum så som de är nu. 
 

Sju av eleverna har ritat ett traditionellt klassrum med en skrivtavla framme vid ena sidan, ett 

bord framför denna och sedan bänkar placerade i rader i klassrummet. Alla dessa har 

dessutom gett sitt klassrum en rektangulär form. Tre elever har istället för en traditionell 

bänkplacering ritat en grupplacering kring stora gemensamma bord. Sju av tio elever påpekar 

att stolarna som de ska sitta på ska vara bekväma och en elev påpekar att det ska vara stadiga 

bord. 
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Blommor i fönstren ser ut att vara en viktig faktor för eleverna när de vill trivas i 

klassrummet. Likaså att det finns tillgång till fåtöljer och/eller soffor i klassrummet, gärna 

möblerade i en liten myshörna. Automater för godis, läsk och vatten är det fem elever som 

efterfrågar. Datorer i klassrummet är det endast fyra elever som efterfrågar.  

 

För tre av eleverna är det betydelsefullt att det är någon färg på väggarna. De påpekar att det 

inte ska vara vitt eller beigt på väggarna utan någon mysigare och lugnare färg. Något förslag 

på mysiga och lugna färger har dock inte kommit fram. Tavlor eller andra väggdekorationer 

önskar tre av eleverna. 

 

Tre av eleverna ritar och skriver att de vill ha tillgång till lampor så man ser ordentligt. En 

säng i klassrummet, alternativt ett vilrum i anslutning till klassrummet, och en toalett till varje 

klassrum är andra saker som framkommit. En elev påpekar dessutom att han vill ha bra luft i 

klassrummet. 
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Här följer en redovisning av de föremål som fanns med på elevernas bilder: 

Skrivtavla (whiteboardtavla) 9 
Bord framme vid ena kortsidan/Kateder 8 
Traditionell placering  7 
Bekväma stolar  7 
Växter   5 
Fåtöljer   5 
Godis-/Läsk-/Vattenautomat 5 
Soffa   4 
Datorer   4 
Väggdekorationer  3 
Gruppvis placering  3 
Stora gemensamma bord  3 
Myshörna   3 

Lampor så man ser ordentligt 3 
Färg på väggarna (ej vit el. beige) 3 
Säng/Vilrum   2 
TV   2 
Mysbelysning  2 
Skåp   1 
Stadiga bord   1 
Matta   1 
Papperskorg   1 
Fönsterplatser för enskilt arbete 1 
Toalett i anslutning till klassrummet 1 
Bokhyllor   1 
Bra luft    1 

 
Detta visar att det förekom många olika föremål på elevernas teckningar. En traditionell 

placering med bekväma stolar och ett bord och en skrivtavla vid ena kortsidan var det klart 

vanligaste. 
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6. DISKUSSION 
 
Elevernas skolmiljö är ett ständigt aktuellt ämne. Genom historien har olika idéer angående 

elevernas fysiska miljö kommit fram och försvunnit. Det är dock först på senare tid som det 

har fått en allt starkare ställning och idag ses skolan som vilken annan arbetsplats som helst, 

vilket gör att skolan är Sveriges största arbetsplats.92  

 

En utvecklande miljö för eleverna är en miljö som ger inspiration till kunskapande och som 

inbjuder och lockar eleverna till att undersöka och utforska. Det är med hjälp av den fysiska 

miljön som eleverna söker efter kunskap. I skolverkets rapport93 kan man läsa att 

klassrummets fysiska miljö är en nödvändig men ej tillräcklig förutsättning för lärande. Detta 

säger hur oerhört viktigt det är att skolan tänker på hur den fysiska skolmiljön är utformad. 

Den andra förutsättningen är att det finns en väl fungerande social miljö i klassrummet, 

fungerande ledarskap och grupper. Om eleverna ska kunna prestera ett bra arbete måste de 

därför känna sig trygga i klassrummet och även trivas i rummet. Därför är det viktigt att jag 

som lärare tillsammans med eleverna planerar, inreder och utrustar klassrummet utifrån 

elevernas olika behov. Rita och Kenneth Dunns inlärningsstilar tillsammans med Howard 

Gardners sju intelligenser förstärker betydelsen av att klassrummet måste innehålla många 

olika miljöer.   

 

En tillfredställande fysisk inlärningsmiljömiljö karaktäriseras av att det finns tillgång till 

många olika miljöer i klassrummet som eleverna kan utnyttja under sin skoldag. Till den 

fysiska miljön räknar jag klassrummets färg, ljus, ljud, möblering, temperatur och 

klassrummets luft. Dessa faktorer påverkar hur eleverna trivs i klassrummet och det i sin tur 

påverkar deras arbetsinsats och lärande. Vilken färg det är på väggarna lägger man ofta snabbt 

märke till, olika färger kan ge olika intryck hos olika personer. Klassrummets ljus och 

ljudmiljö är även det av stor betydelse för eleverna, det är viktigt att eleverna både ser och hör 

ordentligt och att de kan koncentrera i den miljö som råder. Vissa elever föredrar en starkt 

upplyst miljö medan andra vill ha en något mindre upplyst plats. Några föredrar lugna och 

tysta områden, medan andra gärna lyssnar på musik samtidigt som de ska koncentrera sig. 

Vad gäller klassrummets möblering och utrustning så har Nordin-Hultman94 funnit i sin 

                                                 
92 Hellberg (1996), s.6 
93 Skolverket  (1998), s.68. 
94 Nordin-Hultman (1998), s. 21 ff. 
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forskning att elever kopplar samman ett rikligt utrustat klassrum med att det finns mycket att 

utforska och upptäcka medan ett klassrum som domineras av bord och stolor förknippas med 

att sitta stilla. I min undersökning hade de allra flesta eleverna ritat ett klassrum dominerat av 

just bord och stolar, något som förvånade mig. Klassrummets luft och temperatur är även de 

viktiga att tänka på om man vill skapa ett väl fungerande klassrum. Precis som det är med 

färger varierar det mellan olika personer vad man anser som en behaglig temperatur och bra 

luft. Sammanfattningsvis kan man säga att en god fysisk klassrumsmiljö innehåller en 

mångfald av olika miljöer och att det är klassrumsmiljön, den fysiska tillsammans med den 

sociala, som bestämmer livet i klassrummet.  

 

När jag studerade teckningarna och det eleverna hade skrivit blev jag väldigt förvånad över att 

i stort sett alla hade ritat ett traditionellt klassrum med en skrivtavla på ena kortsidan och 

bänkar placerade i rad i klassrummet. Nordin-Hultman95 poängterade vikten av ett rikligt 

utrustat klassrum, något som jag inte anser framkom på elevernas teckningar. Totalt fanns det 

många olika föremål på teckningar, men ser man på teckningarna var för sig förekommer inte 

så många olika saker. Kanske beror mitt resultat på att eleverna har gått många år i skolan där 

många klassrum ser i stort sett likadana ut eller så anser kanske de att det fungerar bra så som 

det är. Det kanske också, precis som Hultman-Nordin96 skriver är en stark tradition som är 

svår och seg att ändra på.  

 

De allra flesta sakerna som fanns med på elevernas teckningar är fullt genomförbara med 

enkla medel och vissa saker är sådant som är ganska självklara saker. Till exempel att borden 

ska vara stadiga och att luften i klassrummet ska vara god. En trivsam och stimulerande färg 

på väggarna och några väggdekorationer är enkla saker som kan bidra till att höja trivseln i 

klassrummet enligt eleverna.  

 

När jag jämfört mitt resultat med det som Kjellberg97 fick fram är de väldigt lika på många 

punkter. Den största likheten är att de har, precis som i min undersökning, ritat traditionella 

klassrum med tillgång till datorer, soffor och tillgång till något att dricka eller äta. Den största 

skillnaden som jag tycker mig se i de två undersökningarna är att de är riktade mot olika 

                                                 
95 Nordin-Hultman (1998), s. 21 ff. 
96 Ibid. 
97 Kjellberg (2000), s. 16 ff. 
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åldrar. Mindre barn, i det här fallet elever i skolår två, har inte samma krav och önskemål som 

elever i skolår sju.  

 

Eftersom vi alla är olika och föredrar olika inlärningsmiljöer ser jag det som svårt men inte 

omöjligt att tillfredställa alla elevers olika krav på den fysiska skolmiljön. Ska man kunna 

tillfredställa alla elevers olika behov så måste kanske hela skolan genomgå en förvandling, 

något som kan vara svårt att genomföra. Jag tror däremot att det viktiga är att skolan kan 

erbjuda så många olika miljöer som möjligt. 
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