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1 INLEDNING 
 

Att användningen av datorer ökar och sätter fart på utvecklingen tror vi inte att någon har 
missat. Datorer används alltmer både i hemmet, på arbetsplatser och i skolan. Många kommer 
dagligen i kontakt med tekniken och att kunna handskas med den ses som en merit. Tekniken 
och den ökade användningen av den utvecklar och kräver nya arbetsformer. I skolan används 
datorer i alltfler ämnen och ses som ett redskap som kan användas i undervisningen. I och 
med den ökade användningen och de nya arbetssätten med mer individuellt arbete är den tra-
ditionella klassrumsundervisningen på väg att försvinna. Kunskapen förvärvas nu inte endast i 
klassrum utan även vid framförallt datorer, vilket ställer nya krav på den fysiska miljön.    
 
Att skolan behöver ha en inspirerande fysisk miljö för att främja elevers lärande samt skapa 
en trevlig arbetsplats är nog de flesta överens om. Läroplanen (Lpo 94) styrker detta och me-
nar att arbetsmiljön har stor betydelse för utveckling och lärande. Att arbeta och lära vid da-
torn kräver bra arbetsmiljö som ser till att kroppen inte utsätts för onödig påfrestning. En bra 
datormiljö är en förutsättning för att kunna utnyttja tekniken på ett tillfredsställande sätt. Hur 
den fysiska miljön prioriteras ser olika ut från skola till skola. Även om medvetenheten kring 
den fysiska miljön finns så satsas det oftast inte mycket på att förbättra eller utveckla den. När 
förändringar i den fysiska miljön ska ske prioriteras sällan datormiljön. Motiveringen till detta 
kan bland annat vara att eleverna inte tillbringar så mycket tid vid datorn. 
 
Dagens skola bedrivs i byggnader som till stor del är formade efter de krav som ställdes på 
industrisamhällets tid. Skolorna lever kvar i den gamla tidens arbetsformer, organisation och 
krav. Nya idéer har svårt att komma in och ta en plats i det gamla. Byggnaderna sätter gränser 
och förändras betydligt långsammare än idéerna. 
 
Inte bara byggnader sätter gränser vid utformningen av den fysiska skolmiljön även ekonomi 
och pedagogers förhållningssätt har stor påverkan. Det gäller för läraren att hitta möjligheter i 
det som kan tyckas vara omöjligt. Ungefär som att ta en stol och sätta sig i soffan i ett hörn 
mitt på golvet.   
 
När det gjorts undersökningar kring datormiljön i skolan har det oftast handlat om datorn som 
teknik och redskap i undervisningen. Sällan har det reflekterats kring hur den fysiska dator-
miljön ser ut och vad den har för betydelse för lärandet och eleverna. Fokus ligger på om da-

torerna fungerar, inte på hur miljön runt omkring är utformad eller hur eleverna sitter när de 
jobbar med datorerna. Därför vill vi med detta arbete lyfta och sätta fokus på den fysiska da-
tormiljön.  
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1.1 Ord- och begreppsförklaringar 
 

Denna uppsats riktar sig främst till pedagoger. Därför väljer vi att inte förklara ord och be-
grepp som är välbekanta för den målgruppen. Vi nämner ofta förkortningen IKT som står för 
information- och kommunikationsteknik. Detta kommer från engelskans ICT (information- 
and communication technologies). Dessa förkortningar har utvecklats från förkortningen IT 
(informationsteknik eller engelskans information technology). IT är ett samlingsbegrepp för 
att genom olika medier skapa, bearbeta, överföra, lagra och presentera ljud, text och bild. IKT 
är en vidareutveckling av IT, där kommunikation (K) med hjälp av teknik är tillagd. Vi har 
valt att använda oss av begreppet IKT förutom i citat där begreppet IT används (Appelberg, 
Eriksson 1999).  
 
IKT innefattar all slags teknik så som till exempel datorer, videokamera, projektor, CD, radio 
och TV. Vid användandet av IKT i vårt arbete har vi fokuserat på datorn och dess omvärld.   
 
Arbetsmiljölagen beskriver ordet arbetsmiljö som ett samlingsnamn för både det fysiska och 
psykosociala som påverkar en människa i arbetet. Vi använder ordet arbetsmiljö främst med 
fokus på den fysiska delen. Uppsatsen fokuserar sig på fysisk IKT-miljö i skolan. När vi an-
vänder begreppet IKT-miljö menar vi den fysiska miljön kring datorer i skolan, till exempel 
datorsalar.  
 
Ergonomi handlar om den mänskliga kroppens funktion under arbete. I uppsatsen använder vi 
ergonomi med fokus på hur arbetsmiljön och redskap kan anpassas till kroppen för att förbätt-
ra arbetssituationen. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  
 

Vårt syfte med detta arbete är att belysa den fysiska miljöns samt den fysiska IKT-miljöns 
betydelse för lärande och inspiration ur ett lärar- och rektorsperspektiv. Våra frågeställningar 
blir således:  
 

• Hur ser lärare och rektorer på den fysiska skolmiljön respektive fy-
siska IKT-miljön? 

• Vad har den fysiska skolmiljön samt den fysiska IKT-miljön för be-
tydelse för inspiration och lärande?  

• Vilka faktorer spelar in vid utformningen av den fysiska miljön? 

• Vad finns det för hinder respektive möjligheter kring utformningen 
av en god fysisk IKT-miljö?  

 

2.1 Uppsatsens disposition 
 
I uppsatsens nästa avsnitt, teori, tar vi upp skolans roll i samhället, hur skolan påverkas av 
samhället och hur teknikutvecklingen påverkar skolans funktion. Vi skriver även om vad den 
fysiska skolmiljön har för betydelse för elevers lärande och inspiration i skolarbetet samt hur 
den fysiska miljön påverkar arbetssituationen för skolverksamheten. Vidare tar vi upp vilka 
möjligheter samt begränsningar den fysiska miljön utgör i en pedagogisk verksamhet samt 
ergonomi i klassrum och omkring datorarbetsplatser. Vi behandlar även arbetsmiljölagen 
samt hur klassrum och datorarbetsplatser kan utformas för att lärande ska kunna ske på bästa 
sätt.  
 
Efter teorigenomgången, under avsnittet metod, går vi igenom den undersökningsmetod vi 
valt att använda oss av för att söka svar på våra frågeställningar.  
 
Efter metodavsnittet redovisar vi det resultat vi fått fram i våra undersökningar för att vidare i 
nästa kapitel analysera och diskutera vårt resultat kopplat till den litteratur vi tagit upp i litte-
raturgenomgången. Vi tar även upp vilken eventuell fortsatt forskning som skulle vara intres-
sant inom detta ämnesområde. 
 

Efter analysen och diskussionen kommer en förteckning över all litteratur vi använt oss av i 
litteraturgenomgången. Sist i uppsatsen finns bilagor som kan vara intressanta för läsaren att 
ta del av, till exempel de intervjufrågor vi använt oss av vid vår datainsamling.    
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3 TEORI 
 
I teorigenomgången använder vi oss av litteratur och tidigare forskning som vi funnit intres-
sant och betydelsefull till vårt ämnesval i denna uppsats. Vi tar upp skolans roll i samhället, 
miljöns påverkan och betydelse för elevers lärande, hur arbetsmiljön i skolan påverkar verk-
samheten, arbetsmiljölagen och dess betydelse för skolans miljö, vad läroplanen säger om 
skolans fysiska miljö, ergonomi i klassrummet och vid datorer samt skollokalernas utform-
ning. 
 

3.1 Skolan  –  en del av samhället?  
 
Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000), professorer i pedagogik menar att när man ser på 
skolan måste man ha i beaktning att den är en del av samhället där skolan också har en be-
stämd funktion. Den kunskap som förmedlas i skolan har betydelse för samhällets utveckling. 
Idag glider skolan och samhället isär, den kunskap som lärs ut i skolan stämmer inte överens 
med den kunskap samhället behöver. Trots att skolan är en del av samhället skiljer de sig åt. 
Arkitekt Gunnar Löwenhielm (2001) skriver i en ITiS-rapport att den teknologiska utveck-
lingen i samhället går fort framåt och påverkar vår möjlighet att ta emot information, kunskap 
och färdigheter. Skolan ligger i bästa fall jämsides med utvecklingen i samhället men som 
oftast en bit efter. Alexandersson m.fl.(2001), samtliga engagerade i forskning och undervis-
ning som berör bland annat lärande och IKT menar att en viktig roll skolan har är att förbere-
da eleverna inför framtiden och den verklighet som råder utanför skolans värld. 
 
Löwenhielm (2001) menar att näringslivet och samhället räknar med att eleverna har kunska-
per och färdigheter för att kunna verka i arbetslivet där de oundvikligen kommer att komma i 
kontakt med den nya tekniken. Under många år har skolans ställning försämrats och en avgö-
rande faktor är den att skolan har svårt att hänga med. Den takt samhället förändras i är för 
snabb för skolan vilket resulterar i att eleverna halkar efter. Det här gäller främst utvecklingen 
inom tekniken och företag inom den nya tekniken värderar därför elevernas självlärda kun-
skaper mer än de kunskaper de lärt sig i skolan. Enligt Roger Säljö (2000), professor i peda-
gogisk psykologi, behöver eleverna få den kunskap som krävs, och centralt vid planering av 
undervisningen måste vara hur omgivningen ser ut, vilka resurser som finns samt vilka krav 
som ställs ute i arbetslivet. 
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3.2 Skolmiljöns betydelse för lärandet 
 
Gudmundsson (1997) menar att hur lokaler är utformade och hur den fysiska miljön i en skola 
ser ut har stor betydelse för inlärningsprocessen. En inspirerande miljö kan vara av avgörande 
betydelse för inlärningen hos en enskild individ samtidigt som en tråkig miljö kan ha väldigt 
negativa effekter på inlärningen. Alla lär på olika sätt och behöver miljöer anpassade efter sitt 
eget behov. Anette Eliasson, lärare vid Bibliotekshögskolan i Borås och Rigmor Lindö uni-
versitetslektor i pedagogik (1998) skriver i Det öppna lärorummet att hur arbetet går till, hur 
inlärningen sker och hur rummet ser ut är sammankopplat. Skolans kunskapssyn och männi-
skosyn påverkar hur kunskapsmiljön utformas. Pedagogers förhållningssätt till barn och 
lärande speglas av hur verksamheten organiseras och hur rummets möblering ser ut.   
 

En god yttre miljö kan innebära att du lyckas väl med dina studier 
(Gudmundsson 1997 s. 7). 

 

Enligt Skantze (1989), universitetslektor i pedagogik, har skolmiljön en stor betydelse för 
elevernas arbete i skolan. Miljön eleverna befinner sig i är inte bara en miljö som eleverna 
vistas i utan även en miljö som de lär av. Skolmiljön bör vara av den karaktären att den inspi-
rerar eleverna till att ta reda på saker. Den traditionella klassrumsmiljön som kännetecknas av 
ett stillasittande arbete riskerar att påverka elevernas kunskapsprocess så att inlärningen blir 
lidande. Professor i pedagogik Erik Wallin (2000) menar att för att främja elevernas allmänna 
utveckling och identitetsskapande samt bidra till deras lärande och samvaro med andra män-
niskor bör skolan sträva efter att ha en estetiskt tilltalande och pedagogiskt funktionell miljö1. 
 
Hur den pedagogiska verksamheten och didaktiska planeringen utformas påverkas mycket av 
de begränsningar som den fysiska miljöns utformning både vad gäller skolbyggnader och 
klassrum utgör (Wallin 2000).  
 

3.3 Skolmiljöns betydelse för en god arbetssituation 
 
Läroplanen (Lpo94) tar upp att en god arbetsmiljö för utveckling och lärande har stor betydel-
se. Skolan ska ge en social trygghet och bidra till elevers lust att lära samt tillhandahålla flera 
möjligheter till olika kunskapskällor. Wallin (2000) menar att informationstekniken skapar 
nya möjligheter till arbetsformer som främjar elevernas utveckling. Den traditionella skol-

byggnaden med stora lokaler för undervisning av klasser med 20-30 elever gör det svårt att 
skapa nya sätt att arbeta på. Möjligheterna till pedagogisk variation hämmas av lokalernas 

                                            
1 Med pedagogiskt funktionell miljö menas en miljö där en förändrad undervisning, förändrad arbetsor-
ganisation samt nya elev- och lärarroller kan utvecklas (Skantze 1989).   
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utformning. Lundmark (2000), filosofisk doktor i lärande, skriver i sin avhandling ”Uppdrag 
lärande & IT” att planeringen av verksamheten begränsas och anpassas ofta utifrån hur den 
fysiska miljön ser ut. Den traditionella undervisningsstilen präglar skolor än idag och detta 
yttrar sig tydligt i byggnadernas utformning. Journalisten Anki Gundhäll Wood (2002) skriver 
att skolornas lokaler är utformade efter behoven som förekom i samhället i början av 1900-
talet då många av skolorna byggdes. Nya lärostilar har svårt att få fäste i skolan på grund av 
detta. Byggnadernas utformning hindrar skolans utveckling. 
 
Enligt tvärvetare Jörgen Nissen (2002), universitetslektor vid institutionen för informations-
teknologi vid Uppsala universitet, har dock den ökade tillgången till IT samt strävan efter att 
skapa bra läromiljöer i skolan bidragit till att det traditionella klassrummet är på väg att upp-
lösas. Som komplement till klassrummet finns nu datorsalar, grupprum och bibliotek. I skol-
verkets rapport, Skolans fysiska miljö – En litteraturöversikt med exempel (1998) står det att 
den pedagogik som brukas i skolan idag kräver variation av skolbyggnader. Rummen bör vara 
av varierad storlek och med olika slags utrustning.  
 
Enligt Lundmark (2000) har skolan genomgått många förändringar under alla år men arbets-
miljön är ett eftersatt område där utvecklingen sker väldigt sakta. På lärarförbundets webbsida 
om fysisk skolmiljö (http://www.lararforbundet.se/web/utbildning/lokaler.nsf, 2004-04-27) 
står det skrivet att en långsiktig planering av skolornas arbetsmiljö och lokaler behöver ske 
med arkitekter, fastighetsansvariga och politiker. Även en långsiktig finansieringsplan behö-
ver finnas. Skolledaren har i uppgift att samordna alla inblandade samt att se till att skolan har 
en god arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljölagen (2001) ligger det även på skolledarens roll att se 
till att skolan följer arbetsmiljölagen.  
 

3.4 Möjligheter och begränsningar i den fysiska miljön 
 
I delrapporten ”Elevers lärmiljö” från ett stort forskningsprojekt om skolan som lärande or-
ganisation skriver Hans-Åke Scherp, lektor i pedagogik och Gun-Britt Scherp, projektsam-
ordnare vid Karlstads Universitet, att olika lärande gynnas i olika fysiska miljöer. Hur klass-
rummen är möblerade har stor betydelse för vilket arbetssätt som kan användas i undervis-
ningen. Han skriver främst om två olika slags möbleringar i klassrummen. Den ena är en så 
kallad ”buss-sittning”, där elevernas sitter i rader bakom varandra och läraren står i fokus 
framför klassen och förväntas leda lektionen. Denna möblering underlättar för läraren som 
genom detta får överblick och kontroll. Det sker kommunikation mellan lärare och elever men 
ej mellan elever. Den andra möbleringen kännetecknas av att eleverna sitter i grupper runt till 
exempel bord. De sitter vända mot varandra och läraren får möjlighet att samtala med mindre 
grupper elever. Vid detta arbetssätt får eleverna möjlighet att själva ta initiativ i sitt arbete. 
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Kommunikation sker mellan lärare-elev samt elev-elev. Denna miljö underlättar enligt Scherp 
kommunikationen elever emellan.  
 
Scherp (2002) menar att det ultimata för en skola skulle vara att ha olika former av undervis-
ningslokaler. Dessa bör vara lokaler som är avsedda för föreläsningsverksamhet, lokaler för 
grupparbete för att eleverna ska kunna samtala och arbeta tillsammans samt individuella ar-
betsplatser där eleverna ska få möjlighet att arbeta enskilt. Det ska vara en valmöjlighet för 
eleven att själv välja arbetsplats, ett exempel på en arbetsmiljö kan vara bibliotek.  
 

3.5 Ergonomi 
 
Undervisningsformen i skolan är under ständig förändring, detta ställer också olika krav på 
arbetsmiljön. I dag är verksamheten mer inriktad på ett elevaktivt arbetssätt istället för för-
medlingspedagogik. Detta ställer andra krav på den fysiska miljön, till exempel möbler i 
klassrummet. Verksamheten har ändrats från ett mera stillasittande arbete till arbete på olika 
platser. Lärarnas arbetsställning är inte längre det centrala, elevernas ergonomiska arbetsmiljö 
har fått större betydelse i och med den förändrade arbetsformen (Laag 1997).      
 
I skriften ”e-ergonomi” från KK-stiftelsens skriftserie går det att läsa att en god arbetsmiljö 
innefattar många delar. En av dem är ergonomi. Kring datorarbetsplatser i skolan kommer 
denna bit ofta i skymundan och får inte den uppmärksamhet den borde. Detta beror till stor 
del på, enligt lärare, att eleverna inte tillbringar så mycket tid vid datorer i skolan, då behöver 
inte ergonomin få så stort utrymme. Dåliga kunskaper kring ergonomi samt bristande resurser 
gör att skolan riskerar att ge eleverna fysiska skador i framtiden (Kindenberg 2000). 
 
Enligt journalisten Kindenberg (2000), har skolans datorarbetsplatser stora ergonomiska bris-
ter framförallt på låg- och mellanstadiet. Vid dålig IKT-miljö blir risken för skador stor och 
detta kan förebyggas genom att skolan arbetar för en god ergonomisk miljö. Genom att ge 
lärarna utbildning i ergonomi kan situationerna förbättras, de får kunskaper som de kan föra 
vidare till eleverna. Detta ger eleverna möjlighet till att ställa krav på IKT-miljön så att de på 
bästa sätt kan påverka den miljö de ska vistas i. I läroplanen (Lpo94) står att skolan ska sträva 
mot att varje elev ska ta ansvar för sin arbetsmiljö samt att all personal ska hjälpa eleverna att 
ta ansvar och ha inflytande över skolans fysiska miljö. Vidare menar Kindenberg att de peda-
goger som arbetar med IKT-verksamhet är ofta väldigt duktiga inom IKT som pedagogiskt 
verktyg men de är inga ergonomer. Därför satsar skolor sällan på den ergonomiska arbetsmil-
jön utan ekonomin går oftast till införskaffning av pedagogiska hjälpmedel inom IKT. 
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3.6 Arbetsmiljölagen 
 
Arbetsmiljölagen började gälla i Sverige 1978. Målet med lagstiftningen är att skapa en god 
arbetsmiljö samt förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatser. Lagen omfattar människor 
som verkar i privata och offentliga verksamheter. År 1990 kom den även att gälla elever i 
skolans alla stadier. Den sträcker sig ända från förskoleklassen till eftergymnasiala utbild-
ningar så som universitet, högskola eller annan yrkesinriktad utbildning. I skolan omfattar 
lagen allt praktiskt samt teoretiskt arbete (Arbetsmiljölagen 2001). 
 
Arbetsmiljölagen är en ramlag som ger frihet till den enskilde verksamheten att utforma en 
bra arbetsmiljö i lagens bemärkelse. Lagen tar upp att varje arbetsplats ska vara inredd så att 
den passar verksamhetens arbete ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljön ska utformas på ett 
sätt som är tillfredställande med tanke på den tekniska utvecklingen i samhället. Lagen säger 
att krav ska ställas på hur arbetsplatser utformas med tanke på människors skilda fysiska och 
psykiska förutsättningar. Alla kräver olika typer av arbetsplatser och det är viktigt att allas 
behov blir tillgodosedda. Vid planeringen av arbetsmiljön ska en allsidig bedömning göras av 
de behov som finns och hänsyn ska tas till arbetsmiljökraven. Den enskilde ska ha möjlighet 
att vara med och påverka sin egen arbetssituation. Skolans arbete med elevinflytande spelar 
här en viktig roll då eleverna ska ha möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Detta sker oftast 
med hjälp av elevskyddsombud (Arbetsmiljölagen 2001). 
 
I Lärandets verktyg  (1998), en skrift från utbildningsdepartementet, går det att läsa att elev-
skyddsombudens funktion i skolan har en mycket viktig roll, eftersom eleverna får möjlighet 
att påverka sin arbetsmiljö. Detta ska även bidra till att eleverna lär sig ta ansvar för sin om-
givning samt känner att deras åsikter om miljö har betydelse. Den nya teknikens intåg i skolan 
ställer nya krav på skolans arbetsmiljö. Detta innebär att såväl lärare som elever måste bli 
medvetna om detta för att få en tillfredsställande arbetsmiljö.  
 

Det är viktigt att ställa likvärdiga krav på skolans IT-miljö som t.ex. 

modern kontorsmiljö (Lärandets verktyg 1998 s. 13). 
 

3.7 Utformning av lokaler 
 
Enligt Lärarförbundet har lokalernas utformning en stor betydelse för att kunna bedriva en 
god verksamhet i skolan. Skolan ska ha en kreativ läromiljö och det är lärarna som har mest 
kunskap om vad som är en bra miljö för elever att lära i. Därför bör lärare ha stort inflytande 
över hur lokaler utformas och inreds. Av stor vikt för en god läromiljö är lokalernas form, 
utseende, färg och inredning. Grunderna för en hälsosam miljö är klimat, ljus och akustik 



Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! 

9 

samt hur ytorna är planerade och hur möjligheterna till underhåll ser ut 
(http://www.lararforbundet.se/web/utbildning/lokaler.nsf, 2004-04-27). 
 
Fram till 80-talet hade staten stor kontroll över skolans lokaler. Idag är det kommunerna själ-
va som sköter skolfastigheterna och allt vad det innebär. Några stadsbidrag finns inte längre 
tillgängliga till skolverksamhet, kostnaderna får kommunerna själva stå för. Kommunen och 
där med skolan lider idag av bristande ekonomiska resurser. Det innebär för skolmiljön att 
den sällan renoveras eller byggs om. I och med den tuffa ekonomiska situationen blir skolor 
tvungna att ta tillvara på alla utrymmen som finns att tillgå (Wallin 2000).  
 
Vidare menar lärarförbundet (2004) att genom teknikens intåg i skolan krävs nya lokallös-
ningar för att kunna bedriva en tillfredsställande verksamhet. För att kunna utnyttja tekniken 
som pedagogisk resurs förutsätts att lokalerna och dess inredning är utformade till detta. En-
ligt Cuban (1986) förstår dock inte personer utanför skolan och är inte medvetna om organisa-
tionens och miljöns påverkan på lärares undervisning och deras metoder. Den nya tekniken 
kommer in i skolan och förväntas bli anpassad efter verksamhetens ramar såsom lärares per-
spektiv, skolans organisation och miljö. 
 

The new technology, like its predecessors, will be tailored to fit the 
teachers perspective and the tight contours of school and classroom 

settings (Cuban 1986 s. 99). 

 

3.7.1 Datorns placering  
 
Pedagogen Katarina Öhman (1994) menar att när datorn introducerades i svenska skolor i 
mitten på 80-talet placerades datorerna oftast i datorsalar om 8-10 datorer. Än idag är den 
vanligaste placeringen av datorer i datorsalar även om man idag föredrar att placera dem i 
klassrummen. Vidare menar Öhman att det krävs bra förutsättningar som till exempel lättill-
gänglighet för att elever och lärare ska kunna använda tekniken integrerat i undervisningen. 
Om datorn finns nära till hands inbjuder det till flexibilitet i undervisningen. Datorn får då en 
lika naturlig roll som till exempel papper och penna. Sanger m.fl. (1997) menar att datorns 
placering i den fysiska miljön för lärande har låg prioritet. Detta ses ofta hos de lärare som har 
svårt att se nytta med att använda datorn i undervisningen. Datorn placeras ofta på ställen där 
de inte kan utnyttjas på ett bra sätt i den pedagogiska undervisningen. 
 
 



Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! 

10 

4 METOD 
 
I metodavsnittet förklarar vi hur vi gått tillväga i vår studie. Vi diskuterar vårt val av litteratur 
samt de metoder vi använt oss av vid insamling av data, vi presenterar även vårt val av skolor. 
Vidare tar vi upp de förberedelser vi gjort inför datainsamlingarna, problem vi stött på, ge-
nomförandet av intervjuer och observationer, etiska överväganden samt om vår undersökning 
är tillförlitlig och användbar. 
 

4.1 Arbetsgång 
 
När vi valt ämne till uppsatsen valde vi att leta efter tidigare forskning, officiella dokument 
samt litteratur kring vårt ämne för att försöka utveckla ett syfte med arbetet samt olika fråge-
ställningar som skulle belysa detta. Vi diskuterade med vår handledare som gav råd och tips. 
Vidare formulerade vi preliminära syften och frågeställningar. Dessa omarbetades under litte-
raturstudierna. Vi utarbetade en metod som vi ansåg skulle ge svar på våra frågeställningar. 
Utifrån detta genomförde vi undersökningen och bearbetade materialet.    
 

4.2 Val av litteratur 
 
För att leta efter forskning, dokument och litteratur till vår undersökning har vi använt oss av 
bibliotekets olika sökfunktioner, vi har letat efter relevanta informationskällor på Internet 
samt tagit hjälp av bibliotekets personal och vår handledare. Viss litteratur hade vi själva från 
tidigare kurser i lärarutbildningen.  
 
Vår intention med detta arbete var att undersöka den fysiska miljöns och IKT-miljöns bety-
delse för lärande. Eftersom vi i vår framtida yrkesroll vill arbeta med IKT och anser att en god 
fysisk miljö är av stor vikt för individens inlärning föll det sig naturligt att vi valde just detta 
ämne. Det visade sig dock att det finns väldigt lite forskning kring valt område, detta resulte-
rade i att vi hade stora problem att finna litteratur kring ämnet. Klassrumsmiljöns betydelse 

för skolans verksamhet finns det däremot en del forskning och litteratur kring. Därför har vi 
försökt att angripa den fysiska IKT-miljön genom att ta upp hur traditionell klassrumsmiljö 

ser ut eftersom båda är läromiljöer i skolan.  
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4.3 Val av metoder 
 
Vi har valt att använda oss av olika metoder vid insamling av data. Det handlar dels om inter-
vjuer med lärare och rektorer, dels om observationer av IKT-miljön på de olika skolorna. Jo-
hansson och Svedner (2001) menar att flera olika metoder ger säkrare resultat. De olika meto-
derna kompletterar varandra och bidrar till ett allsidigare material. 
  
Vi har valt att spela in intervjuerna för att sedan transkribera materialet. Inspelningarna gjor-
des med videokamera. Att vi använde oss av videokamera istället för bandspelare grundar sig 
i två faktorer. Dels tillgänglighet, vi äger själva varsin digital videokamera, dels ljudkvalitet, 
ljudupptagningen på videokamera förefaller vara bättre än vid inspelning med bandspelare 
enligt oss. Videokamerans lins täcktes över för att inte avslöja informanternas identitet, vi 
filmade alltså inte intervjuerna.  
 

4.3.1 Förundersökning – Pilotintervju 
 
Enligt Hartman (2003) bör en förstudie (pilotintervju) genomföras innan datainsamlingen 
börjar för att kontrollera om frågorna till intervjun är hållbara samt enligt Johansson & Sved-
ner (2001) att svaren belyser frågeställningarna. Johansson & Svedner (2001) betonar att den 
individ eller grupp som väljs till förstudie ska spegla den grupp som ska ingå i datainsamling-
en, det vill säga i vårt fall någon som kan motsvara rektorer samt pedagoger (Hartman 2003; 
Johansson & Svedner 2001). 
 
Vi ville göra en pilotstudie för att se om våra frågor var förståeliga, gav svar på det vi ville 
undersöka samt träna oss i att föra en intervju/samtal. Vi ville även testa vår tekniska utrust-
ning för att se så att allt fungerade som vi tänkt. Vår pilotintervju ägde rum med en rektor på 
en medelstor skola i en medelstor stad i Mellansverige. Frågorna som ställdes till rektorer 
samt pedagoger var av liknande karaktär så vi ansåg att en pilotintervju var tillräcklig.  
 
Våra frågor visade sig fungera bra. Rektorn hade inga invändningar angående vårt frågesätt 
eller om våra frågor. Han tyckte att intervjun fungerade bra och kände sig bekväm i situatio-
nen. Han poängterade dock att vi borde bokat intervjutid tidigare. 
 
Vår erfarenhet av pilotintervjun blev att lära oss hur vi skulle ställa våra frågor för att få flyt i 
samtalet. Vi ville inte att våra intervjuer skulle bli strukturerade intervjuer som bygger på fas-

ta frågor utan vi ville skapa kvalitativa intervjuer i form av samtal. Enligt Johansson & Sved-
ner (2001) är i en kvalitativ intervju endast frågeområdena bestämda. Detta tog vi fasta på och 
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använde endast våra frågor som utgångspunkt i samtalet samt som en checklista för att veta 
att vi fått med det vi ville i intervjun (Johansson & Svedner 2001). 
 
En lärdom vi fick var att det är lätt att glida mellan ämnen under en kvalitativ intervju. Vi 
kom lätt in på IKT som läromedel i klassrummet samt andra närliggande områden. Detta fick 
vi ta fasta på till vår datainsamling och försöka hålla intervjuerna till vårt ämnesval för att få 
svar på våra frågor samt begränsa det material som vi senare kom att bearbeta.  
 
Genom pilotintervjun fick vi även reda på hur lång tid intervjuerna skulle ta. Vi hade sagt till 
våra informanter när intervjutiden bokades att intervjuerna skulle ta ca 20-30 minuter. Pilotin-
tervjun tog ca 30 minuter.     
  

4.3.2 Metoddiskussion 
 
För att kunna genomföra intervjuerna på bästa sätt och för att kunna dokumentera det infor-
manterna sa valde vi att använda oss av ljudinspelning. Vi anser att det är det bästa sättet för 
att få ut så mycket som möjligt av intervjun. Informanternas tonläge samt pauser i intervjun 
var för oss ej relevanta. Det vi ville ha ut av intervjuerna var informanternas åsikter angående 
vårt problemområde. Därför valde vi att vid transkriberingen inte ta med pauser utan fokusera 
oss på informantens svar. Vi har även plockat bort upprepningar samt sådant som ej är väsent-
ligt för vår undersökning.     
 

4.4 Urval 
 
Vi valde att intervjua en lärare och en rektor på tre olika skolor med verksamhet för årskur-
serna F-6, det vill säga totalt sex informanter. Detta val gjorde vi med tanke på att det är inom 
den typen av verksamhet vi själva har för avsikt att arbeta i. Vi ringde till olika skolor som vi 
visste hade den slags verksamhet som vi ville undersöka. Eftersom våra intervjuer skulle ske 
under slutet av vårterminen var det svårt att få tag i skolor där både rektor och lärare hade 
möjlighet att ställa upp på intervju, vilket gjorde att tillgängligheten av informanter begränsa-
des.  



Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! 

13 

4.5 Förberedelser 
 
Vi letade reda på aktuella rektorers telefonnummer via telefonkatalog och skolornas receptio-
ner. Vi kontaktade dem och bokade intervjutid. Vi pratade även med två lärare som vi bokade 
tid med. En av lärarna bokades av rektor så vi hade inte pratat med den läraren innan inter-
vjun. Vid samtalen med informanterna förklarade vi vad vårt arbete gick ut på, att vi skulle 
spela in samtalen samt hur lång tid vi beräknades hålla på, 20-30 minuter.  
 
Vi planerade att vid intervjutillfället fråga om det fanns möjlighet att titta på respektive skolas 
IKT-miljö. Som grund för våra observationer bestämde vi att innehållet i intervjuerna skulle 
vara, det vill säga det vi pratat om under intervjuerna. Detta för att vi ville få en bild av den 
fysiska miljön som beskrivits och pratats om under intervjuerna.  
 

4.6 Genomförande 

4.6.1 Intervjuer 
 
Innan intervjuerna startade pratade vi med informanten om vad intervjun skulle handla om. Vi 
förklarade begreppet IKT samt berättade lite om vår bakgrund på lärarutbildningen. Informan-
ten fick även ta del av ett informationspapper där vi tog upp bland annat informantens ano-
nymitet (se bilaga 2). Till hjälp vid intervjuerna hade vi ett frågepapper att utgå ifrån (se bila-
ga 1). Frågepappret skulle fungera som stöd och checklista under intervjun så att vi lättare 
skulle kunna hålla tråden samt se till så att vi fick med allt som vi ville. Vi förklarade detta för 
informanten. Vår intention var att hålla ett öppet samtal med stöd av frågorna. Det gick rela-
tivt bra men i något fall blev samtalet styrt av våra frågor. Vi började varje intervju på samma 
sätt, genom att fråga vad informanterna hade för tankar kring den fysiska miljön på respektive 
skola. Efter detta såg intervjuerna väldigt olika ut då samtalet påverkats av informantens svar. 
Vi har dock sett till att alla punkter på frågepappret kommit med i samtalet. Vi valde att inte 
ge ut våra frågor i förväg, dels för att vi inte ville att samtalet skulle bli för styrt av våra frågor 
samt för att informanterna inte skulle tänka ut svar som han/hon trodde att vi ville ha.    
 

4.6.2 Observationer 
 
Efter intervjuerna frågade vi om vi fick titta på skolornas datorsalar/datorarbetsplatser. Detta 
gick bra på samtliga skolor. Våra observationer utgick ifrån intervjuerna. Vi fick innan obser-
vationerna veta hur lärare och rektorer uppfattade sin datormiljö. Utifrån detta tittade vi och 
observerade hur det såg ut. Bland annat, var lokalen låg, hur lokalen såg ut, hur den var mö-
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blerad, vilka möbler som användes samt helheten av lokalen – hur trivsam vi uppfattade att 
den var.  
 

4.7 Bearbetning av intervjuer 
 
Vid bearbetningen av informanternas svar valde vi att ställa upp olika områden som vi ville 
belysa i vår analys. Utifrån dessa tittade vi på transkriberingarna av intervjuerna och kategori-
serade informanternas svar till våra områden. Vi valde att analysera allt material tillsammans 
för att kunna diskutera och lättare få en överblick över allt material.  
 

4.8 Forskningsetiska överväganden 
 
Vid insamling av data till ett examensarbete där människor är inblandade måste hänsyn tas till 
dem som deltar i undersökningen. Genom att förklara för de deltagande några speciella forsk-
ningsetiska anvisningar som till exempel att de deltar frivilligt, att vi garanterar deras anony-
mitet samt att inspelningarna kommer raderas efter transkribering visar vi respekt för infor-
manterna. Detta medför att informanterna känner sig trygga till sin medverkan och blir mer 
motiverade till att delta (Johansson & Svedner 2001). 
 
Informanterna i vår undersökning har vi namngett med fingerade namn, så även skolorna. De 
inspelade intervjuerna raderades efter transkribering. Innan intervjuerna förklarade vi för in-
formanterna att de deltar frivilligt och att de hade möjlighet att närhelst avbryta intervjun eller 
avstå att svara på någon fråga.   
 

4.9 Reliabilitet och validitet  
 

Kerstin Burell och Jan-Axel Kylén (2003), konsult och rådgivare i kommunikation, ledarskap 
och projekt respektive lärare och handledare i utredning och utvärdering skriver att en under-
söknings trovärdighet och användbarhet anges i reliabilitet samt validitet. Reliabiliteten, det 
vill säga, tillförlitligheten i en undersökning beror på fler olika faktorer. Strukturerade inter-
vjuer bidrar till en hög reliabilitet i en undersökning. Genom att förklara för informanten vad 

vi vill ha reda på ökar tillförlitligheten. Enligt Johansson & Svedner (2001) är tillförlitligheten 
aldrig perfekt utan brister förekommer nästan alltid. Detta kan bero på att olika personer skö-
ter intervjuerna eller att olika yttre omständigheter påverkar intervjun. Enligt Burell och Ky-
lén (2003) avser validiteten i en undersökning användbarheten av den data som samlas in. Att 
tänka på när frågor utformas är vad man vill ha svar på, till exempel; kommer vi få relevanta 



Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! 

15 

svar, samt kommer vi att kunna använda de svar vi får in? Byrell och Kylén skriver att genom 
att tydligt förklara syftet med intervjuerna för informanterna ökar validiteten.    
Om vårt arbete är tillförlitligt är svårt att säga, men vi har medvetet utgått från vissa punkter 
för att försöka uppnå tillförlitlighet i vår undersökning. Vi har använt oss av halvstrukturerade 
intervjuer där frågor används som stöd. Vi förklarade för informanterna innan intervjun vad 
undersökningen gick ut på samt hur intervjun var upplagd. För att öka tillförlitligheten i vår 
undersökning valde vi att en av oss skötte intervjuerna medan den andra studerade, lyssnade 
och såg till så att vi fick svar på allt vi ville. Detta också för att intervjun skulle bli ett samtal 
mellan informant och oss och inte en utfrågning vilket vi kände lätt kan hända om man är två 
aktiva samtalsledare. 
 
Vi anser att vår undersökning är användbar, har hög validitet. De svar vi fick av informanter-
na var relevanta i förhållande till våra frågeställningar samt vårt syfte. De stämde även över-
ens med den litteratur vi valt att ta upp i litteraturdelen.      
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5 ANALYS 
 

I analysen använder vi citat från våra intervjuer. Vissa tecken används i citaten för att belysa 
vår tolkning av informantens svar. Symbolen /…/ används för att visa att vi hoppat i intervjun 
eller börjat mitt i en mening. Vi använder olika beteckningar, I för informant och  S för sam-
talsledare. Parentes används i citat för att förklara det informanten syftar på. Stjärna * används 
runt ett beskrivande uttryck som informanten gör, till exempel, tystnad eller skratt, om det är 
av vikt för svaren.  
 

5.1 Beskrivning av skolorna 
 
Vi har gjort vår studie på tre olika skolor i Mellansverige. Skolorna ligger en bit ifrån var-
andra geografiskt och har skilda upptagningsområden, dock ligger de i eller nära en medelstor 
stad. De namn vi valt att ge skolorna är fingerade namn, Norrskolan, Mellanskolan och Sö-
derskolan. Vi har på varje skola intervjuat en rektor samt en pedagog. Vi har även gjort ob-
servationer på respektive skolas IKT-miljö. Detta ligger tillsammans med intervjuerna som 
grund för vår beskrivning av skolorna.   
 

5.1.1 Norrskolan 
 
Norrskolan ligger i en by ca tre mil från en medelstor svensk stad. Skolan har ca 50 elever 
fördelat på förskoleklass till och med årskurs sex. På skolan finns även fritidshem på morgo-
nen och eftermiddagen. Skolbyggnaden uppfördes 1910 och var då även lärarbostad. 
 
Norrskolan har ingen datorsal. De har datorerna utspridda runt om i skolan. Den innehåller 
flera små rum där det ofta finns en eller två datorer placerade. De flesta datorerna har möbler 
som blivit över från klassrummen, alltså vanliga bord samt stolar. Det finns datorbord vid 
någon enstaka datorarbetsplats. Skolan har en gammal stil men är relativt nyrenoverad vilket 
gör att miljön är fräsch. Eftersom skolan är liten har de tagit tillvara på alla utrymmen som är 
möjliga. Hallen har fått olika funktioner dels som kapprum men under lektionstid byter hallen 
roll och fungerar som grupprum där det finns tillgång till ett par datorer, en bokhylla samt 
arbetsytor. Intill hallen finns ett grupprum där specialundervisning bedrivs ett par gånger i 

veckan annars används det av eleverna, där finns en dator att tillgå. I klassrummen finns en 
dator som är placerad i ett hörn av lokalen. Klassrummen är relativt små i förhållande till an-
tal bänkar. Miljö upplevs som trång men mysfaktorn är hög.  
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5.1.2 Mellanskolan 
 
Mellanskolan ligger i en förort till staden och har ca 250 elever. Verksamheten sträcker sig 
från förskoleklass till och med årskurs sex samt fritidsverksamhet. Skolan är byggd 1976.  
 
Mellanskolan har en äldre fysisk miljö från 70-talet då skolan byggdes. Den innehåller flera 
klassrum och mindre grupprum som fått olika funktioner. I klassrummen finns datorer och så 
även i ett par grupprum. Ett mindre rum fungerar som datorsal, där finns ca 9 datorer. Dator-
salen upplevs som trång och den har endast funktionen av att fungera som förvaring av dato-
rerna så att de ska gå att använda i undervisningen. Datorerna står på vanliga smala bord och 
traditionella trästolar används. Datorerna är placerade på bord runt om i rummet utefter väg-
garna. Rummet har stora fönster vilket gör att det är väldigt ljust. 
 

5.1.3 Söderskolan 
 
Söderskolan ligger centralt i en medelstor svensk stad. Den är byggd 1897 och har ca 300 
elever. Verksamheten sträcker sig från förskoleklass till och med årskurs sex samt fritidsverk-
samhet. Orkesterklasser och förberedelseklasser (för nykomna invandrare) finns på skolan.   
 
Söderskolan har en äldre fysisk miljö från förra sekelskiftet. Den är renoverad för inte så 
många år sedan vilket gör att den ser väldigt modern och fräsch ut. Skollokalerna är stora, det 
är högt i tak och stora fönster som släpper in mycket ljus. I klassrummet där läraren som vi 
intervjuat arbetar finns ett litet hörn där en dator är placerad. Datorarbetsplatsen är avskärmad 
från det övriga klassrummet med bokhyllor. Datorn är placerad på ett datorbord med utdrag-
bar skiva för tangentbordet, stolen är en vanlig trästol. Klassrummet är stort och luftigt med 
mycket ljus, det finns stora möjligheter till planering av klassrummet. Datorsalen ligger i ett 
stort rum med stora fönster och högt i tak. Detta gör att rummet känns luftigt och rymligt. 
Datorerna är placerade i rader utefter två av väggarna. Salen innehåller ca 14 datorer som står 
tätt inpå varandra. I mitten av salen finns massor överblivna bord med överblivet material på. 
Intrycket av datorsalen var att det var väldigt trångt trots stor lokal, den fysiska miljön var 
enlig oss tråkig, rörig och oinspirerande. Under observationen av datorsalen följde rektorn 
med oss runt, hon berättade att de har en person anställd på deltid för att sköta datorsalen, 
men hon poängterade att han endast tar hand om den tekniska biten. Han ser till att datorerna 
fungerar.    
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5.2 Lärares och rektorers uppfattning om den fysiska miljön på respekti-
ve skola 

 
På Mellanskolan är både lärare och rektor överens om att de inte har en bra fysisk miljö. Sko-
lan är väldigt sliten och behöver en renovering. Det är eftersatt underhåll. Verksamheten är 
begränsad till sina klassrum och arbetsplatser för lärare finns inte.  
 
Rektorn på Söderskolan säger att de har en väldigt traditionell skolmiljö och att skolan har en 
gammal karaktär trots att den är relativt nyrenoverad. Hon anser att det både är bra och dåligt 
med en gammal skola, skolmiljön blir charmig men det sätter gränser. Läraren på Söderskolan 
har liknande åsikter. Hon säger att skolan är fin och det är både bra och dåligt med en gammal 
skola, det skapar hinder för utvecklingen samtidigt som det skapar en mysig miljö med gam-
mal stil.  
 
Både lärare och rektor på Norrskolan anser att de har en väldigt fin fysisk miljö. Att skolan är 
nyrenoverad gör att miljön är fräsch att arbeta i för både lärare och elever.  
 

5.3 Lärares och rektorers uppfattningar om den fysiska IKT-miljön på 
respektive skola 

 
Skolorna har olika förutsättningar när det gäller IKT-miljö. Datorer placeras i klassrum, i da-
torsalar eller på platser som har blivit över.  

 
/…/ då har vi också enligt mitt tycke gott om lokaler så att vi kan till exempel göra en 
liten datorsal. (rektor, Söderskolan) 
  
Den är ju inte som jag vill att den ska vara men det är ju mycket som spelar in där 
också, vi har ju en liten datorsal med nio datorer i och det är det bästa vi förmår just 
nu och det handlar ju dels om lokaler, vi har inte lokaler till alla människor. Vi kan 
inte prioritera hur som helst att ha datorer överallt så då har vi valt det som är det 
näst bästa alternativet. (rektor, Mellanskolan) 
 

Informanterna påpekar att det är svårt att arbeta i trånga datorsalar samt att de ofta är operson-
liga. 

S: Vad anser du om miljön kring datorerna då? 
I: Den är inte bra den heller, det är för trångt. Vi har alltså några få datorer i ett litet, 
litet rum där det inte finns en möjlighet att sätta sig och jobba. (lärare, Mellanskolan) 
 
 

Att ha datorer i klassrummet är väldigt vanligt. Det har samtliga av de skolor vi undersökt. På 
Norrskolan placeras datorerna enligt läraren i ett hörn av klassrummet, de är bortvända från 



Ta en stol och sätt dig i soffan i ett hörn mitt på golvet! 

19 

klassrummet och var under ett tag avskärmade från klassrummet med stora skärmar, men de 
var för skrymmande så de togs bort.  

 

5.4 Fysisk inredning på skolorna 

5.4.1 Den fysiska inredningen som finns i skolorna idag 
 
Det varierar mellan våra informantskolor vilken typ av möbler som används samt hur gamla 
de är. På Mellanskolan, som inte är så gammal, finns många möbler kvar sedan skolan bygg-
des.  De börjar byta ut klassrumsmöblerna till nya fräscha möbler.  

 
Vilka möbler som används vid datorarbetsplatser är olika. En del har anpassade arbetsbord till 
datorer med utdragbart tangentbord medan andra använder samma slags bord och stolar till 
datorarbetsplatser som till klassrum. Vissa skolor har möbler anpassade efter datorarbete men 
dessa förekommer i väldigt få antal så att eleverna får turas om.  
 

En del datorer är ju vid vanliga bord så egentligen är det inte så mycket vi har. Vi har 
inte haft tillräckligt med bord, vi har fått en massa datorer men skulle man leta skulle 
man kanske hitta, kunna köpa billiga bord, men då ska man också placera dem någon-
stans. (lärare, Norrskolan)  
 

Vilka möbler som används bestäms ofta av vilka möbler som finns kvar. Möbler köps sällan 
in särskilt för att användas till en datorarbetsplats. Rektorn på mellanskolan menar att det är 
slentrianmässigt vilka möbler som används till datorarbetsplatser. De har kvar gamla dator-
bord med utdragbar skiva för tangentbordet, de har inte på något sätt förnyat IKT-miljön.  
 

5.4.2 Önskvärd fysisk inredning vid skapandet av en god IKT-miljö 
 
Det finns många tankar om hur en inspirerande och lärorik miljö bör utformas samt vilken 
inredning som är önskvärd för att skapa en god fysisk IKT-miljö. 

 
Rektorn på Mellanskolan anser att en inspirerande miljö är en lättillgänglig miljö, där man lätt 

kan använda datorerna. Miljön bör även vara luftig och arbetsplatserna ska vara separata. 
 

För det första så ska den vara lättillgänglig,  /…/ även där ska ju miljön vara stimule-
rande. /…/  Separata arbetsplatser tror jag att det ska vara så att det inte bara är ett 
hav med datorer som står på ett långt bord utan gärna lite avskärmat till varje arbets-
plats och sedan ljus. (rektor, Mellanskolan) 
 

Flera informanter påpekar att datorarbetsplatser bör vara avskilda. Eleverna ska kunna arbeta 
själva utan att bli störda av varandra. Det bör även vara struktur kring arbetsplatsen så att de 
saker som behövs finns lättillgångligt och synligt.  
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Att har man det lite avskilt, lite snyggt som det är i den övriga miljön, att man ser vad 
som finns och så, det är klart att det är en inspirerande miljö. (lärare, Norrskolan) 
 
Det skulle vara önskvärt, tycker jag, att det skulle vara mer avskärmat. I vår datasal 
är det inte avskärmat på nåt sätt utan vi har rader med datorer och då blir det väldigt 
lätt så att eleverna frågar varandra, vad jobbar du med? Hur gjorde du det? Istället 
för att ha fokus på sitt arbete, jag skulle önska att det var lite mer avskilt för varje par 
eller enskild elev beroende på vad man vill göra, för jag tycker det är rörigt att kom-
ma in där.(rektor, Söderskolan) 
 

Rektorn på Norrskolan har tydliga visioner om hur han skulle vilja utforma den fysiska miljön 
på skolan.  
 

I: Ibland har jag funderat på man ska ha fyra olika slags möbleringar i ett klassrum, 
det vore inte så dumt, dela in klassrummet i fyra delar där i en del sitter elever indivi-
duellt, enskilda bänkar en och en för de behöver det. Den andra kan vara i grupp un-
gefär som de moderna bänkarna idag, som man kan möblera lite som man vill. Den 
tredje kan man kanske ha som någon grupparbetsdel för projektarbete där man ska 
arbeta med grupparbete. Den fjärde skulle vara mera praktisk för praktiskt arbete. 
Sedan ska man gå in och ur de här zonerna och så kanske man har läsa-tyst hörnan. 
/…/ Det skulle va rätt så kul att ha så. Då ska man ha så att säga IT-hörnet. 
S: Hur ska det se ut? 
I: Ja IT-hörnet ska se ut, där ska man kunna jobba med datorerna runt omkring, du 
har lätt att ha överblick över det men samtidigt ska du kunna knacka och säga: –Hör 
upp allihopa och titta på det här! Och så sätter man igång den stora maskinen så ser 
alla vad det är du sysslar med. (rektor, Norrskolan) 

 

Rektorn på Söderskolan har liknande tankar som rektorn på Norrskolan angående flera olika 
läromiljöer för olika verksamheter. Hon anser att det bör finnas flera olika miljöer för olika 
ändamål. Till skillnad från rektorn på Norrskolan så vill rektorn på Söderskolan ha olika rum 
för olika aktiviteter.  

 
Flera informanter påpekar att yttre faktorer runt om en datorarbetsplats har betydelse för att få 
en god läromiljö. Rektorn på Norrskolan anser att för att skapa en god IKT-miljö behöver det 
finnas flera datorer som eleverna har tillgång till, bra stolar och bord, höjden ska vara rätt av-
vägd för individen. Han tror även att det behövs en påminnelse om att man behöver röra på 
sig och inte sitta för mycket stilla.   
        

5.5 Fysiska miljöns betydelse för elevers lärande och inspiration 
 
Samtliga informanter anser att den fysiska miljön har betydelse för barnens lärande och inspi-
ration. Elever behöver stimulans för att lära. Omgivningen bör vara av sådan karaktär att bar-

nen kan finna inspiration, vila ögonen på något runt om kring. Eleverna ska trivas i sitt klass-
rum och känna sig trygga i den miljön. 
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Det estetiska i den fysiska miljö har betydelse för stimulansen i klassrummet. Rektorn på 
Mellanskolan menar att en ”torftig miljö inte är speciellt stimulerande” (rektor, Mellansko-
lan). 

 
Vidare menar rektorn på Norrskolan att miljön ”är viktig så till vida att det man behöver som 
elev är stimulans” (rektor, Norrskolan). Han menar att elever behöver ha möjlighet till att få 
idéer från omgivningen. Rektorn på Norrskolan menar också att den fysiska miljön har bety-
delse för om barnen känner sig trygga i skolan. Han poängterar att den biten är viktigare än 
inlärningen för att om man inte är trygg försämras inlärningen.  
 

 Ja den fysiska miljön är ju en del i hela barns trygghetspaket idag får vi uppdraget av 
stadsmakten både lokalt och centralt att den här miljön ska vara trygg. Så trygghets-
aspekten trycks nästan mer på än kunskaps delen, den kommer mer i någon slags and-
rahands bit. Och man hävdar att utan trygghet ingen kunskap, så att visst den fysiska 
miljön är viktig. (rektor, Norrskolan) 
 

5.6 Fysiska  IKT-miljöns betydelse för elevers  lärande och inspiration 
 
Informanterna har olika åsikter om vad den fysiska IKT-miljön har för betydelse för lärandet 
samt inspirationen. Flera poängterar att datorn i sig är så pass inspirerande att det inte behövs 
någon mera utförlig inspirerande miljö runt om. Barnen ”har vuxit upp i datorvärlden, det är 
så naturligt för dem”. (lärare, Norrskolan)  
 
Läraren på Mellanskolan poängterar även han att det inte krävs någon speciell fysisk miljö 
kring datorn för att skapa inspiration, han ”tror inte det spelar någon roll hur det ser ut, /…/  för 

det finns inget dom tycker är så roligt som att söka fakta på nätet” (lärare, Mellanskolan). 

 
Läraren på Söderskolan jämför datorsalen med klassrummet. Hon anser att klassrummet är ett 
rum där barnen ska känna sig hemma och där behöver det vara en trevlig miljö. Datorsalen är 
en sal man går bort till och eftersom barnen redan är inspirerade har miljön ingen betydelse.  

 
Om man jämför den salen (datorsalen) och här (klassrummet) då är det ju en annan 
sak för det här är hemma här ska det vara mysigt, men i datasalen är inte hemma dit 
kommer man på besök och då har det  inte så stor betydelse men när jag kommer dit så 
ryggar jag ju nästan tillbaka, det är väldigt opersonligt. (lärare, Söderskolan) 

 
Rektorn på Norrskolan anser att en miljö som inbjuder till samtal är en inspirerande miljö för 
eleverna. Detta kan till exempel ske med hjälp av en projektor där alla kan ta del av det som 
visas. Han anser att det är genom interaktion med varandra som vi lär.  

 
Vi har pratat mycket om individualisering och det är ju bra, en stund, men man lär av 
varandra, alltså samspelet mellan människor är viktigare för lärandet än att man bara 
sitter ensam och tittar i det här, det måste finnas en dialog. /…/ Men att det finns en 
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interaktion mellan människor tror jag är en oerhört viktig bit när det gäller inlärning 
och då tror jag också att om man har någon slags stordator eller vad man kan kalla 
det för, jag tror som så att framtidens datorarbetsplats kommer att vara med en pro-
jektor en stor skärm för att då kan vi arbeta gemensamt med barnen. /…/ Jag tror att 
den är kreativ och bättre för där kan du stimulera på helt annat sätt och du får med 
alla. (rektor, Norrskolan) 
  

5.7 Den fysiska miljöns påverkan på pedagogiken 
 
Om den fysiska miljön har någon påverkan på den pedagogik som tillämpas i ett klassrum 
finns det delade meningar om hos våra informanter. En av informanterna hävdar att miljön 
inte behöver ha någon betydelse för den pedagogik som används mer än att det möjligtvis är 
trevligare för läraren att undervisa i en fin miljö. Han betonar istället lärarens betydelse för 
inspiration och lärande.  
 

 Den behöver inte betyda någonting därför att det hänger inte på det utan på personen 
som står för pedagogiken det är möjligt att för inspirationen för den personen (läraren) 
att göra miljön annorlunda och bättre och sedan är det ju, du kan väcka en elev till att 
göra ett fantastiskt jobb om du sitter i ett skitklassrum eller om du sitter i en fantastiskt 
fin miljö, det har, det är ju kommunikationen emellan som är viktig där, möjligtvis att 
jag som pedagog tycker att det är mycket roligare att jobba i en miljö som är fantastisk 
istället för en skitmiljö. (lärare, Mellanskolan) 

 
Rektorn på Norrskolan anser att miljön är av största betydelse för att kunna bedriva en peda-
gogik. Han menar även att om en ny pedagogik ska få fäste i skolan krävs en ny omgivning 
som fäster det nya.  

 
Man kan prata hur mycket som helst om en ny pedagogik men det är först när man 
skaffar nya möbler och nya prylar i klassrummet som den nya pedagogiken slår rot. 
(rektor, Norrskolan) 

 

5.8 Planering av fysisk miljö 
 
Planering av fysisk miljö på skolorna sker på olika sätt. Oftast sker det i samråd mellan lärare 
och rektor. Pengar styr ofta hur planeringen går till samt vilka möbler och inredning som in-
förskaffas. Flera poängterar att de pengar som finns i första hand går till personal samt läro-
medel. Den fysiska miljön kommer längre ner på listan vilket innebär att utformningen av den 
får ske med de medel som finns. Bland annat bidrar lärare på en skola med egna möbler och 
man alla får finna sig i att det inte finns så mycket att göra bland annat på grund av penga-
brist.   

 
Nej, man kan väl säga så här att vi gett upp därför att det finns inga pengar, det finns 
ingen anledning att arbeta med det, /…/ så det är fullkomligt meningslöst att vi sätter 
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oss och diskuterar för vi vet ändå svaret, det är egentligen kontentan av det hela, det 
är inte värt det. (lärare, Mellanskolan) 

 
Flera informanter påpekar att det som ”prioriteras som nummer ett är lärare” (rektor, Norr-
skolan) i den budget som finns att tillgå, ”sedan är det läromedel, och sedan blir det ju natur-
ligtvis någon slags prioritering, då blir väl där man sitter och läser, alltså den fysiska miljön” 
(rektor, Norrskolan).  

 
 

På Mellanskolan sker enligt rektorn ingen speciell planering av den fysiska miljön mer än att 
de möblerar om i klassrummen för att skapa bra läromiljöer för barnen. Centralt är att ”i för-
sta hand handlar det om elevernas läromiljöer, alltså hur gör vi på bästa sätt för att barnen 
ska kunna tillgodose sig kunskap” (rektor, Mellanskolan).  Rektorn på Mellanskolan håller sig 
uppdaterad genom att läsa om fysisk miljö. Han säger att det ligger på hans ansvar att se till 
att även lärarna är medvetna om vad som är en god läromiljö. 

 

5.8.1 Ergonomiska aspekter 
 
Ergonomiska aspekter framhålls ofta vid planering av klassrumsmiljö men ej vid planering av 
datorarbetsplatser. När nya möbler ska köpas in har ergonomin en styrande påverkan, men 
enligt informanterna så är det pengarna som styr i slutändan. Att datorsalen inte används så 
mycket är också ett argument till att inte ta lika stor hänsyn till ergonomin.  
 

I: I den mån vi gör investeringar och köper nya saker så tänker vi framförallt på ergo-
nomin och priset är väl bäst att lägga till, det hänger lite ihop men att det är jättevik-
tigt.  
S: Vid utformning av datorarbetsplatser, hur tänker ni på ergonomin då? 
I: Det kommer i andra hand kan man väl säga för vi har knölat in så mycket datorer vi 
kan, det är första grejen, det låter väldigt nonchalant men så gör vi. Dom sitter ju inte 
i datarummet mer än 40-60 minuter i veckan så ergonomin blir inte heller högpriori-
terad av den anledningen. (rektor, Söderskolan) 
 
Vi har inte diskuterat i ergonomiska termer när det gäller IT-miljön. (rektor, Mellan-
skolan)  
 
Här har vi inte tänkt någonting *skratt* /…/ här (klassrummet) är det en vanlig trä-
stol och så datorbord har vi, i datasalen står de på bänkar och vanliga trästolar. (lä-
rare, söderskolan) 
 

Dock hävdar samma informant att eleverna ”sitter mycket vid datorn, man gör ju mycket da-
torjobb”. (lärare, Söderskolan). 

 
Rektorn på Söderskolan anser att barnens arbetsplatser inte har den komfort som de kanske 
skulle behöva för en hel dags arbete. Hon säger även att det är viktigt med ergonomin och att 
man kan bli lidande senare i livet om ergonomin i skolan ej är bra.  
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5.8.2 Lärares inflytande på den fysiska miljön samt IKT-miljön 
 
Alla informanter anser att lärarna har inflytande över den fysiska miljön samt IKT-miljön på 
skolorna. Inflytandet sker i olika grad, de har stort inflytande på hur klassrummen ska möble-
ras men däremot har de inte lika mycket inflytande på vilka möbler som ska köpas in. Där är 
det ofta pengarna som styr i slutändan. Läraren på Söderskolan säger att hon ”kan ju klaga, 
men jag tror inte att det är någon som lyssnar” (lärare, Söderskolan).  
 
Rektorn på Norrskolan förklarar att lärarna kan påverka den fysiska miljö, så som inköp ge-
nom att komma med förslag till honom om vad de vill ha.  

 

5.8.3 Elevers inflytande på den fysiska miljön samt IKT-miljön 
 
Alla informanter säger att eleverna i viss mån har inflytande på sin arbetsmiljö. Främst när det 
gäller möblering i klassrummen. Om eleverna får vara med och bestämma kan bero på fakto-
rer som hur klassen fungerar socialt det vill säga hur man ändrar om i klassrummet kan även 
bero på vilket slags arbetssätt som används. 
 

Ja alltså, jo, det har dom ju, i vardagen så. Men planeringen av klassrum är ju inget 
som är statiskt utan det ändrar man ju efterhand. Det kan ju vara att man ändrar be-
roende på vilket arbetssätt man har. (rektor, Mellanskolan) 
 
 

Rektorn på Söderskolan förklarar att eleverna får vara med och bestämma var de vill sitta ge-
nom diskussion med läraren. Vidare anser hon att eleverna ”är så små så dom kan inte ha ett 

inflytande över allt i sin vardag, det mår dom inte bra av heller. (rektor, Söderskolan)  
 

5.8.4 Yttre påverkan vid planering av fysisk miljö  
 
Informanterna pekar på olika slags yttre påverkan vid planering av den fysiska miljön. Många 
säger att elevrådet samt olika grupper på skolorna lyfter frågor som berör arbetsmiljön. Miljö-
frågorna har oftast en egen punkt men det varierar i stor utsträckning hur stor plats denna 
punkt får vid olika möten.  De flesta informanterna säger att det finns rekommendationer men 
ingen form av lag på hur den fysiska miljön ska utformas. Det finns olika former av faktorer 
som styr hur miljön kan utformas.   
 

Det finns nog rekommendationer men *tänker länge* men jag tror inte att det finns 
något direkt så här som står i någon skollag eller någon sådan historia det tror jag 
inte att jag har sett men däremot så finns det naturligtvis riktlinjer för hur man tycker 
att en bra arbetsplats ska se ut. (rektor, Norrskolan) 
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Rektorn på mellanskolan menar att det inte finns några speciella riktlinjer vid utformning av 
den fysiska miljön. Han påpekar dock att de är låsta av att köpa nya möbler av förutbestämda 
leverantörer. Dessa leverantörer har i sig riktlinjer för hur möbler ska utformas. Han säger att 
skolan och kommunen inte har några speciella riktlinjer och att skolan går efter den estetiska 
utformningen av möblerna.  

 
I: Nej det finns det inte men när det gäller inköpen så är vi hänvisade till vissa leve-
rantörer, så i den mån är vi ju inte styrda men i och för sig kan man säga att vi är det 
för de här firmorna som tillhandahåller skolmöbler det finns ju vissa normer som de 
går efter för att möblerna ska få finnas i en offentlig miljö men vi har ingen policy in-
ternt varken i skolan eller kommunen vad jag vet i alla fall.  
S: Ni köper dom möbler som… 
I: Vi köper det som vi tycker är snyggt. (rektor, Mellanskolan) 
 
 

Flera skolor arbetar med den fysiska arbetsmiljön genom en arbetsmiljögrupp. Gruppen in-
venterar den fysiska miljön så att en diskussion angående miljön ska finnas vid liv.  

 
Rektorn på Söderskolan poängterar att det är elevrådet som arbetar med den fysiska miljön 
tillsammans med rektorn. När elevrådet vill få igenom ett förslag går det vidare till kommu-
nen som undersöker om förslaget är möjligt att genomföra. Hon säger också att förändringar 
på kommunnivå tar väldigt lång tid.  

 

5.8.5 Arbetsmiljölagen 
 
Vi frågade alla informanter om de känner till arbetsmiljölagen samt vilken funktion den har i 
verksamheten. Vi fick där ganska spridda svar. Ingen av skolorna arbetar konkret med ar-
betsmiljölagen, de flesta är medvetna om att den finns men använder den inte alls eller endast 
när något uppkommer. Arbetsmiljölagen används oftast till bitar som arbetstider och psykolo-
giska aspekter.  

 
Arbetsmiljölagen, ja vi är ju tvungna att följa den. Så är det ju. Jag vill ju inte påstå 
att jag går in i den varje dag och tittar. Det finns ju framförallt den psykiska miljön 
som man jobbar med. Den psykologiska delen och arbetstider /…/ Jag märker ju det 
att om människor känner att de har inflytande över sin arbetsplats, att de kan påverka 
både sin, alltså den miljön de jobbar i samt sin arbetstid de människorna mår som re-
gel mycket bra. (rektor, Norrskolan) 
 

På Mellanskolan förklarar rektorn att de har en arbetsmiljögrupp som arbetar med arbetsmil-
jöfrågor. Denna grupp tar dock ej upp lagtext. Arbetsmiljölagen ”bearbetas inte alls, mera än 
om det uppstår någonting” (rektor, Mellanskolan).  
 
På Söderskolan förklarar rektorn att arbetsmiljölagen finns med i baktankarna, hon vet att den 
finns och poängterar att det är en samvetsfråga om den används eller inte. 
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S: Är arbetsmiljölagen något som ni jobbar med? 
I: Ja, det måste man göra i alla dom här frågorna 
S: Hur bearbetas den då? 
I: Ja, det är en samvetsfråga, den bearbetas inte mer än när vi måste. 
S: I vilka fall är det då? 
I: Vet du det kan jag inte komma på någonting nu. Till viss del finns ju arbetsmiljöla-
gen i bakhuvudet, i ryggmärgen, jag ska inte säga att man kan allt i den men den finns 
med som ett redskap vid alla ärenden egentligen, vad som än händer, fast jag kan inte 
peka på nåt konkret, att man gör det på nåt sätt.(rektor, Söderskolan) 
 

5.9 Hinder respektive möjligheter kring utformningen av en god fysisk 
IKT-miljö 

 
Överlag har våra informanter svårt att se möjligheter i utformningen av en god fysisk IKT-
miljö. Det är många faktorer som gör att det finns hinder i utvecklingen. Alla tar upp ekono-
min som hinder för att skapa en tillfredsställande miljö.  
 

Det är pengen, det är vad vi kan sätta undan i ekonomi hela tiden som så att säga be-
stämmer någon slags kvalité (rektor, Norrskolan) 

 
Vi har ett sånt tufft budgetläge. Man kan säga att budgeten går till att täcka personal-
kostnader och sen är det en väldigt liten del till material och förbrukningsmaterial, 
bänkar och bord och sånt där. (rektor, Söderskolan) 

 
Nej, ekonomin är den stora boven för det är den som stoppar allt tänkande. (lärare, 
Mellanskolan) 

 
Pedagogers förhållningssätt kan ha betydelse för utvecklandet av en god fysisk IKT-miljö. 
Rektorerna påpekar att ett hinder är personalens intresse och kunskaper, detsamma hävdar 
lärarna själva. Andra delar prioriteras högre än IKT-miljön. Rektorn på Norrskolan menar att 
”hindren finns i vår egen begränsning i att hitta möjligheter”.   
  

Men sedan styr intresset också, jag kan göra mycket men det blir mycket jobb för mig 
och eftersom jag inte har något större intresse för datorer lägger jag inte ner mycket 
tid på det, så är det. /…/ det hänger nog även mycket på en själv att man känner att 
man orkar, jag har ju inte den där dator, jag är inte intresserad, jag använder när jag 
måste och behöver och därför bryr jag mig inte så mycket om hur det ser ut runtom-
kring eller var dom står. (lärare, Norrskolan) 
 
Intresse, kunskap. Personal är i allmänhet inte intresserade man tycker liksom att det 
fortfarande är jobbigt, ytterligare en extra arbetsuppgift sedan har de begränsad kun-
skap. /…/ man måste ju prioritera det som en arbetsuppgift och det är det ju ingen 
som gör man har liksom nog med det man håller på med sedan har vi ju i och för sig 
på hela enheten en trivselgrupp som fixar men då prioriterar man ju personalrummet 
alltså, att man har schyst där, personaltrivsel. (rektor, Mellanskolan) 
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Även skolbyggnaden kan utgöra ett hinder för utvecklingen av den fysiska IKT-miljön. Sö-
derskolan är en gammal skola med kulturmärkning och ”en gammal skola som är kulturmärkt 
gör man inte hur som helst med”. (rektor, Söderskolan) Detta utgör hinder för vilka möjlighe-
ter som finns i miljöutvecklingen. Både rektor samt lärare på Söderskolan poängterar detta. 

 
Det finns ju ritningar över hur skolan ser ut man får ju inte göra vad som helst, jag 
kan ju inte sätta upp en vägg här för att skapa ett datarum, det kan jag ju inte göra, då 
får man skärma av lite med bokhyllor, och så finns det ju skärmar man kan sätta upp 
men det kostar ju pengar det också.(lärare, Söderskolan) 

 
Rektorn på Norrskolan ser inga hinder i skolbyggnaden, mera än att den är liten till ytan han 
har även planer på att bygga ut skolans IKT-miljö.  
 
Vidare ser rektorn på Norrskolan en möjlighet med utvecklingen av IKT-miljön. Han tror att 
den kan underlätta undervisningen. Den framtida IKT-miljön kommer att ersätta hjälpmedel  
så som vita-tavlan och kan göra undervisningsmiljön mera lättillgänglig. Han anser att det 
finns många möjligheter att utforma den fysiska miljön på för att kunna bedriva den pedago-
gik man avser.  

 
Alltså den fysiska arbetsmiljön kan man, om man är lite lurig göra på många olika 
sätt man har stor frihet. Det finns de som vill ha alla möjligheter och möblera sitt 
klassrum på olika sätt för att möta den pedagogik och den metodik som de själva har. 
(rektor, Norrskolan) 
 
 

Ofta ska det få plats väldigt många datorer i en datorsal och det har stor betydelse för möjlig-
heterna kring utformningen av en god fysisk miljö. 
 

Det kan ju inte bli så trevligt när det står dator på dator på dator och så gäller det att 
trycka in så många som möjligt, det är ju så va, den där mysfaktorn, den får ju vara. 
(lärare, Söderskolan) 
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6 DISKUSSION 
 
I det här kapitlet diskuterar vi vår analys utifrån egna tankar samt den litteratur vi tagit upp i 
litteraturdelen. Detta sammankopplas med de observationer vi gjort av skolornas IKT-miljö.  
 

6.1 Skolors utformning – hinder för nya arbetssätt 
 
Enligt informanter och litteratur vi läst har skolans ålder betydelse för hur miljön kan utfor-
mas. Söderskolan är byggd omkring förra sekelskiftet och detta sätter stora begränsningar i 
vad man får göra för ombyggnationer. Wallin (2000) och Gunhäll Wood (2002) menar att 
skolbyggnaderna på flera sätt kan sätta gränser för den fysiska miljön. Vi tror att i många fall 
sätter skollokalerna gränser för utveckling av den fysiska miljön, men vi ställer oss frågan, 
måste ombyggnation ske för att skapa en god miljö?  
 
Lokalernas storlek sätter gränser för nya arbetssätt. Wallin menar även att IT skapar nya ar-
betssätt men dessa arbetssätt kan ha svårt att få fäste i skolan på grund av skolornas utform-
ning. Gunhäll Wood skriver att många skolor idag är formade efter den verksamhet som be-
drevs i början av förra sekelskiftet. Läraren på Söderskolan hävdar detsamma. Hon anser att 
det är svårt att skapa en bra IKT-miljö eftersom hon inte kan göra vad som helst med klass-
rummen. Hennes klass arbetar mycket med datorn i klassrummet och hon skulle vilja ha ett 
litet datorrum i hörnet av klassrummet istället för endast en datorarbetsplats. Lokalens storlek 
tillåter detta men ej åldern på huset. Rektorn på Norrskolan hävdar att åldern på deras skola ej 
sätter gränser gällande utvecklingen av en god IKT-miljö. Den enda begränsningen han ser i 
skolans byggnad är att den är liten.        
 

6.2 Datorarbetsplatsers placering 
 
Skollokalernas utformning har stor påverkan på hur och var datorarbetsplatser är placerade. 
Datorn får olika slags prioritering i lokalplaneringen. Alla skolor är beroende av lokalernas 
utformning vid skapandet av en IKT-miljö, men dock i olika grad. Norrskolan har ingen da-
torsal, beror detta på bristen av lokaler? Eller på verksamhetens utformning, att rektorn tycker 
att datorer ska integreras naturligt i klassrummet? Vi ser en skillnad mellan rektorn på Norr-
skolans visioner och lärarens tankar kring IKT-miljö. Rektorn vill att datorerna ska integreras 
i klassrummet medan läraren vill skärma av så att datorarbetsplatserna är avskilda från resten 

av klassrummet. Vi ställer oss frågan varför vissa informanter vill skärma av datorarbetsplat-
serna? Är det för att den som sitter vid datorn inte ska störas av omgivningen? För att elever-
na ska arbeta enskilt? Eller för att den övriga undervisningen inte ska störas av den som sitter 
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vid datorn? Eliasson och Lindö (1998) menar att hur rummen är möblerade påverkar hur skol-
arbetet utformas detta innebär att rummens möblering beror på den syn lärarna och skolan har 
på kunskap och lärande. Innebär avskärmningen av datorarbetsplatser att datorerna inte har 
samma kunskapsvärde som övrig verksamhet eller innebär avskärmningen att datorn anses ha 
positiv inverkan på lärandet så att de elever som använder tekniken behöver sitta avskilt för 
att inte bli störda av övrig verksamhet?   
 
Enligt Scherp (2002) har möbleringen betydelse för kommunikation. En möblering där ele-
verna sitter vända mot varandra inbjuder till samtal elever emellan. De får även själva möjlig-
het att ta initiativ i sitt arbete till skillnad från en miljö där eleverna sitter på rader och läraren 
leder undervisningen. Rektorn på Norrskolan menar att eleverna lär genom interaktion med 
varandra. Han tror att framtidens datorarbetsplatser kommer utformas med en stordator som 
läraren kan arbeta med tillsammans med eleverna. Det anser han är en kreativ arbetsmiljö som 
stimulerar eleverna och främjar interaktion. Vi tror att detta är ett av flera sätt som den nya 
tekniken kommer att kunna påverka den fysiska miljön på. De möjligheter som finns med den 
nya tekniken skapar nya fysiska lärorum och därför ser vi positivt på Norrskolans rektors vi-
sioner om framtiden. Genom vår undersökning ser vi att det är långt kvar i pedagogers tän-
kande och kunskap kring den nya tekniken och dess möjligheter till påverkan i den pedago-
giska miljön. Enligt oss krävs det flera inom skolan som ser den positiva effekten som tekni-
ken kan ha på den fysiska läromiljön.  Vi anser att det borde finnas flera personer i skolvärl-
den med liknande visioner och positiva tankar kring IKT i undervisningen som rektorn på 
Norrskolan har.  
 

6.3 Datorns tillgänglighet 
 
Flera av informanterna menar att om IKT-miljön är lättillgänglig inspirerar det till att använda 
tekniken. Enligt Öhman (1994) är detta en förutsättning för att kunna använda tekniken i un-
dervisningen. Om datorn finns lättillgänglig kan den lättare användas som en naturlig del i 
undervisningen. Enligt Sanger (1997) behöver inte lättillgängligheten betyda att datorerna 
används naturligt i undervisningen. Han menar att pedagogernas förhållningssätt till tekniken 
som redskap har större inverkan på var datorerna placeras och om datorerna används eller 
inte. En av våra informanter har inget eget intresse och bryr sig därför inte om var datorn är 
placerad eller hur den fysiska miljön runt omkring den ser ut. Detta tycker vi är väldigt trå-
kigt, att en lärares intresse ska styra elevernas verksamhet. Alla informanter menar att elever-
na tycker om att sitta vid datorn, bör då inte elevernas intresse gå före lärarens?     
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6.4 Utformning av datorsalar samt påverkan för inspiration 
 
De informanter som använder datorsalar i undervisningen upplever ofta att datorsalarna är 
tråkiga och opersonliga. En faktor till att de är tråkiga och opersonliga är att man alltid försö-
ker trycka in så många datorer som möjligt i rummet. Detta gör att datorsalarna ofta har en 
väldigt låg mysfaktor. Vi har, genom våra observationer, sett att de skolor som har någon 
form av datorsal inte på något sätt verkar bry sig om hur miljön runt omkring ser ut. Detta 
anser vi få bekräftat när rektorn på Söderskolan under observationen påpekar att den person 
som har hand om datorsalen endast arbetar med den tekniska biten. I intervjuerna framgår att 
informanterna anser att datorn i sig är så pass inspirerande, och att det därför inte finns något 
behov av att göra den miljön mera inspirerande. Eftersom det inte verkar vara någon som har 
ansvar för den fysiska miljön och varken rektor eller lärare anser att det finns behov av att 
göra datormiljön trevligare, anser vi att det inte är så konstigt att datorsalarna har den utform-
ningen de har. Vidare menar flera informanter att det är skillnad mellan datorsalar och klass-
rummen. Datorsalen används endast sporadiskt, eleverna kommer på besök dit och det är ock-
så en anledning till att miljön inte behöver vara inspirerande. I klassrumsmiljön tillbringar 
eleverna större delen av sin skoltid, det blir elevernas hem under skoldagen, därför är det vik-
tigare att den miljön är mysig och inspirerande. Enligt Kindenberg (2000) innefattar en god 
arbetsmiljö flera delar och datorsalar kommer ofta i skymundan för att det anses att eleverna 
inte tillbringar så mycket tid där. En informant påpekar att den fysiska miljön i datorsalen inte 
spelar någon roll för elever men själv ryggar hon tillbaka när hon går in i den miljön. Hur 
kommer sig detta undrar vi. Varför skulle inte eleverna bry sig om miljön men de vuxna på 
skolan gör det? Vet lärarna att eleverna inte bryr sig, har de frågat dem, eller tar de förgivet att 
elever inte bryr sig? Wallin (2000) menar att skolmiljön bör vara estetiskt tilltalande för att 
främja bland annat lärandet och elevernas samvaro i skolan. Vi anser att man i högsta grad 
samverkar med varandra och lär vid en dator och därför bör miljön vara tilltalande. Detta får 
oss att undra varför man inte lägger mera vikt vid den fysiska IKT-miljön?          
 

6.5 Fysiska miljöns påverkan på pedagogiken 
 
Det rådde delade meningar om den fysiska miljöns påverkan på pedagogiken. Läraren på 
Mellanskolan menar att miljön inte har någon större betydelse för den pedagogik som an-
vänds eller ska ta form. Han påpekar att det möjligtvis kan vara roligare för läraren att under-

visa i en fin miljö. Rektorn på Norrskolan hävdar motsatsen. För att en pedagogik ska slå rot 
förutsätts att miljön tillåter detta, det krävs nytt för att skapa något nytt. Wallin (2000) påstår 
att skolbyggnader och klassrum i stor grad påverkar den pedagogiska verksamheten. Enligt 
Skolverket (1998:97,395) behöver den pedagogik som bedrivs i skolorna idag olika former av 
rum, de bör vara av varierad storlek och avsedda för olika typer av verksamhet. En anledning 
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till att flera olika miljöer krävs har att göra med, enligt Scherp (2002) att olika lärande främjas 
i olika fysiska miljöer. Vidare menar han att eleverna bör ha möjlighet att välja arbetsplats. 
Rektorn på Norrskolan har ungefär samma tankar angående vilka fysiska miljöer som är 
önskvärda i en pedagogisk verksamhet. Rektorn på Söderskolan påpekar även hon att flera 
olika miljöer är önskvärda för att skapa goda läromiljöer för eleverna. Vi som blivande peda-
goger anser att en skola med flera olika läromiljöer borde främja elevernas lärande på bästa 
sätt. Pedagogisk variation anser vi vara viktigt för elevernas lärande.     
 

6.6 Ekonomi 
 
Flera informanter har svårt att se möjligheter att utforma en god fysisk IKT-miljö. Alla infor-
manter pekar på att ekonomi utgör ett stort hinder. En informant anser att det inte är någon 
mening med att ens diskutera miljön, för det går inte att göra något åt den eftersom det inte 
finns några ekonomiska resurser att tillgå. Ekonomin prioriterar i första hand lärare och i and-
ra hand läromedel. Enligt en informant kommer den fysiska miljön i tredje hand. Att skolorna 
har dålig ekonomi framhäver även Wallin (2000). Han menar att skolor idag är tvungna att 
använda de lokaler som finns. En informant hävdar detsamma, han säger att man får göra det 
bästa av situationen. Det kanske innebär att det inte blir som man vill menar han, men man får 
nöja sig med det näst bästa. Vi konstaterar att detta är väldigt vanligt i skolor idag. Ekonomin 
sätter gränser för många delar av skolans värld. Vi anser det inte konstigt att lärare prioriteras 
framför miljön – utan lärare, ingen skola. Men däremot hävdar vi att en förändrad syn på IKT 
som resurs i skolarbetet skulle kunna öppna upp informationsvärlden. Det finns mycket mate-
rial att tillgå genom IKT och om denna resurs tas tillvara på ett bättre sätt än vad som görs 
idag skulle eventuellt en större del av ekonomin kunna gå till den fysiska miljön, varför inte 
låta eleverna göra egna läromedel med hjälp av IKT?  
 

6.7 Ergonomi 
 
För att kunna skapa en bra IKT-miljö krävs att ergonomin vid datorerna är bra. Kindenberg 
(2000) menar att bristande ekonomi och okunskap angående ergonomi gör att eleverna riske-
rar att få fysiska skador. Vidare menar han att detta kan förebyggas genom att skolorna håller 
en öppen dialog om ergonomi. Ofta används gamla möbler till IKT-miljö. Vanliga bord och 
stolar. Flera av våra informanter hävdar att det inte finns några ergonomiska tankar bakom de 

möbler som används vid datorarbetsplatser. Men man är väl medveten om att ergonomin har 
betydelse för hälsan. Rektorn på Söderskolan poängterar att om eleverna inte lärt sig om er-
gonomi i skolan kan de få skador i framtiden. Eleverna behöver alltså inte endast ha en god 
ergonomisk miljö att vistas i de behöver även få kunskaper om ergonomins betydelse för häl-
san. Både informanter och Löwenhielm (2001) anser att dagens elever kommer att komma i 
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kontakt med IKT i arbetslivet. Därför är det viktigt att de lär sig om ergonomi. Elever ska 
enligt läroplanen (Lpo 94), arbetsmiljölagen (2001) samt Lärandets verktyg (1998) ha möjlig-
het att påverka sin arbetsmiljö. Detta sker enligt informanterna genom att klasserna har elev-
skyddsombud som meddelar klassens åsikter till lärare och rektor.    
 
Vi ser tydliga skillnader på ergonomins inflytande gällande klassrumsmiljö och IKT-miljö. I 
klassrum, hävdar alla informanter, tas hänsyn till ergonomin både för lärare och elever. I IKT-
miljön däremot har inte ergonomin lika stort inflytande. Detta kan bland annat, enligt våra 
informanter och Kindenberg (2000) ha att göra med att eleverna inte tillbringar så mycket tid i 
datorsalarna och därför är ergonomin inte lika viktig i IKT-miljön. Detta är en väldigt stor 
faktor till att ergonomin vid datorarbetsplatser inte får så stor plats. Å andra sidan så anser en 
av våra informanter att eleverna tillbringar mycket tid framför datorn. Datorn håller på att få 
allt större plats i skolan, dock sker utvecklingen olika fort på olika skolor. Bör skolpersonalen 
kanske fundera mera kring ergonomi för eleverna kring datorarbetsplatser?   
 

6.8 Inflytande på den fysiska miljön 
 
Lärarförbundet (2004) tar upp att betydande för att kunna bedriva en bra pedagogisk verk-
samhet är lokalernas utformning. Lärarna som sköter undervisningen är de som är bäst läm-
pade att skapa en god pedagogisk miljö, för att det är de som har kunskap om hur en god pe-
dagogisk miljö bör vara utformad. Därför menar lärarförbundet att lärarna bör ha stort infly-
tande på hur lokaler utformas. Vi undrar hur detta ska gå till om lärarna ej har något intresse 
för IKT. Om läraren inte har något intresse för IKT är det enligt oss troligt att läraren ej heller 
besitter några kunskaper om IKT och då heller inga kunskaper om en god pedagogisk IKT-
miljö. Våra informanter hävdar att de inte kan ha så stor påverkan på den fysiska miljön på 
grund av bristande resurser. De kan ha inflytande på hur klassrummen möbleras men inte på 
vilka möbler och vilken inredning som köps in. Liksom lärarförbundet hävdar vi att det är 
viktigt att lärarna har inflytande över elevernas arbetsmiljö. Det är de som vistas kring elever-
na hela dagarna och ser vad de behöver. Där kan även eleverna lättare få inflytande över sin 
arbetsmiljö eftersom de har närmare kontakt med sin lärare än med rektorn. Arbetsmiljölagen 
(2001) behandlar individens rätt att påverka sin arbetsmiljö. Skolorna ska aktivt arbeta för att 
eleverna har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Detta sker enligt litteratur samt enligt våra 
informanter oftast genom elevskyddsombud. Även läroplanen (Lpo94) tar upp elevers rätt att 
ha inflytande över skolans fysiska miljö och det ligger på skolpersonalens ansvar att hjälpa 
eleverna till att ta ansvar för sin arbetsmiljö.  
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6.9 Intresse för IKT 
 
Samtliga rektorer anser att pedagogernas förhållningssätt till datorer påverkar hur mycket 
plats tekniken får i den pedagogiska planeringen. Många lärare anser att den nya tekniken och 
allt som följer den skapar extra arbetsuppgifter och därför är intresset för bland annat den fy-
siska miljön kring datorarbetsplatser inte så stort. Inte bara intresset kring datorstött lärande 
spelar in vid lärares påverkan på den fysiska miljön. Även deras kunskap om vilken roll den 
fysiska miljön har för elevers lärande spelar in. En av de rektorer vi intervjuat menar att lärare 
överlag inte har någon vidare kunskap om den fysiska miljöns betydelse. Han säger att han 
försöker förmedla kunskap till lärarna genom att själv hålla sig uppdaterad om vad som är 
viktigt att veta angående den fysiska miljöns betydelse. Lärandets verktyg (1998) tar upp att 
den nya tekniken medför nya krav på arbetsmiljön och både lärare och elever behöver bli 
medvetna om detta för att skapa en god fysisk arbetsmiljö.  
 

6.10 Arbetsmiljölagen 
 
Arbetsmiljölagen (2001) tar upp att det är skolledarens uppgift att se till att skolan har en god 
arbetsmiljö. Det ligger även på skolledarens ansvar att se till att skolan följer arbetsmiljöla-
gen. Ingen av informanterna anser att det finns någon lag som styr hur miljön ska utformas, 
men rekommendationer finns. Informanterna ser inte arbetsmiljölagen som någon riktlinje för 
den fysiska miljön. De nämner att det i arbetsmiljölagen finns uppgifter som till exempel om 
arbetstider. Ingen av skolorna arbetar kontinuerligt eller konkret med den. Rektorerna är dock 
väl medvetna om den. Rektorn på Söderskolan säger att det är en samvetsfråga hur den an-
vänds. Vi påstår att det är lätt att glömma bort arbetsmiljölagen eftersom det är en relativt 
byråkratisk text samt att den inte har funnits med i skolans värld för elever i så många år. Det 
är dock, enligt oss, viktigt att rektorer, lärare samt elever håller sig uppdaterade om arbetsmil-
jölagens innehåll. Skolornas användning av arbetsmiljölagen förefaller att de använder den 
vid behov, informanterna kan ej peka på något konkret från den.  
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7 Slutord  
 
Vårt syfte med detta arbete är att belysa den fysiska miljöns samt den fysiska IKT-miljöns 
betydelse för lärande och inspiration ur ett lärar- och rektorsperspektiv. Vi anser att vi, genom 
denna undersökning, fått svar på syftet med vårt arbete samt även de frågeställningar vi tagit 
hjälp av.  
 
Vi hade innan detta arbete en bild av att det går väldigt trögt att göra förändringar i skolan. 
Denna bild har i och med den litteratur vi läst och genom de intervjuer vi gjort stärkts. Genom 
detta arbete har vi kommit till insikt om att den fysiska miljön i skolan har stor betydelse för 
många delar, inte minst för elevers lärande samt inspiration i skolarbetet. Det har även en be-
tydande faktor för trivseln i skolan. Elever tillbringar större delen av dagen i skolan, bör de då 
inte ha en trivsam fysisk miljö att vistas i hela dagarna.  
 
Vi har fått reda på att den fysiska IKT-miljön inte anses ha lika stor betydelse för lärandet 
som den fysiska klassrumsmiljön. Detta anser vi inte vara så konstigt, men vi hävdar att skol-
personal behöver börja fundera mera kring den fysiska miljön vid datorarbetsplatser. IKT blir 
mer och mer utbrett på skolorna och eleverna sitter allt längre vid datorerna. Det krävs en tan-
keförändring i skolan, dels för att få en tillfredställande IKT-miljö men även för att en naturlig 
bit i elevernas liv ska bli ergonomi, eftersom många av dem i framtiden kommer att komma i 
kontakt med IKT.  
 

7.1 Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att intressant fortsatt forskning skulle vara att ta reda på elevers tankar kring fysisk 
miljö samt IKT-miljö i skolan. Hur de ser på sin situation samt hur de skulle vilja att en god 
fysisk miljö utformas. Intressant skulle även vara att veta om eleverna anser att datorn är så 
pass inspirerande som lärarna tror att eleverna tycker så att inte miljön har någon betydelse.  
 
Vi skulle även vilja veta vilken betydelse pedagogers förhållningssätt till IKT har för miljöns 
utformning. Om det inte finns något intresse hos läraren att använda datorn som redskap i 
undervisningen, finns det då något intresse för hur det ser ut runtomkring.  
 
Det diskuteras mycket i tidningar och medier om sabotage i skolor. Som både informanter och 
litteratur tar upp i vår undersökning har den fysiska miljöns utseende påverkan på hur man 
förhåller sig till den. Vi tror att en fin miljö sporrar till att vårda den medan en sliten fysisk 
miljö snarare inbjuder till sabotage. Detta skulle vara intressant att forska vidare om anser vi.
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Bilaga 1 
 

Frågor 
 
Rektor 
Vad har du för tankar kring miljön på er skola?  
Hur arbetar ni med den fysiska miljön på skolan? 

Hur planeras den fysiska miljön och vilka personer är inblandade? 
Har eleverna något inflytande på sin arbetsmiljö? På vilket sätt? 
Hur stor del får den fysiska miljön i den ekonomiska planeringen? 
Har ni några speciella dokument som tar upp den fysiska arbetsmiljön? 

Hur bearbetas arbetsmiljölagen? 
Vad tror du att den fysiska miljön har för betydelse för inspiration i undervisningen? 
Vilken påverkan har den fysiska miljön för elevers lärande? 
Hur anser du att en inspirerande IKT miljö bör utformas/ se ut? 

Vad anser du om er IKT miljö? Vad är bra/dåligt? 
Hur prioriteras arbetet med den fysiska miljön på skolan, klassrum/bibliotek/IKT? 
Finns det några hinder för utvecklingen av den fysiska IKT-miljön? 
Vilka ergonomiska aspekter används vid planering av lärosalar/datorarbetsplatser? 

Hur tänker ni kring ergonomi vid datorn? 

  
Lärare 

Vad har du för tankar kring miljön på er skola? 
Hur arbetar ni med den fysiska miljön på skolan? 
Hur planeras den fysiska miljön och vilka personer är inblandade? 
Har eleverna något inflytande på sin arbetsmiljö? På vilket sätt? 

Har ni några speciella dokument som tar upp den fysiska arbetsmiljön? 
Hur används arbetsmiljölagen vid planering av klassrum samt datorsalar? 
Vad tror du att den fysiska miljön har för betydelse för inspiration i undervisningen? 

Vilken påverkan har den fysiska miljön för elevers lärande? 
Hur prioriteras arbetet med den fysiska miljön på skolan, klassrum/bibliotek/IKT? 
Finns det några hinder för utvecklingen av den fysiska miljön? 
Vem står för införskaffandet av möbler samt teknik? 

Vad anser du om er IKT miljö? Vad är bra/dåligt? 
Hur anser du att en inspirerande IKT-miljö bör utformas/ se ut? 
Vad har du som lärare för inflytande på utformningen av IKT-miljön? 
Vilka ergonomiska aspekter används vid planering av lärosalar? 

Hur tänker ni kring ergonomi vid datorn? 
Vad för slags möbler används vid datorarbetsplatser? 
 



 

 

Bilaga 2 
 

Genomförande av intervjuer vid C-uppsatsarbete 
 
 
Vi är två studenter som läser sjätte terminen på lärarprogrammet vid Lin-
köpings Universitet, Campus Norrköping. Vi utför nu vårt examensarbete 
på C-nivå som handlar om skolans fysiska miljö med fokus på IKT.  
 
Vi kommer att intervjua en pedagog samt en rektor på tre olika skolor. 
Intervjuerna bandas för att sedan transkriberas. De inspelade intervjuer-
na kommer efter detta att förstöras. Vi har genom vår utbildning tagit del 
av litteratur kring forskningsmetodik och genom detta brev vill vi ge Er 
information kring denna intervju. 
 

• Syftet med vår forskning är att undersöka hur IKT-miljön ser ut i 
olika skolor samt vad pedagoger och rektorer anser om IKT-miljön 
och vad som är viktigt i miljön vid arbetet med IKT. Vi vill även un-
dersöka hinder respektive möjligheter i utformningen av IKT-miljö.  

 
• Ni har när som helst möjlighet att avbryta intervjun utan negativa 

påföljder. 
 
• I vårt färdiga arbete ska det inte vara möjligt att kunna identifiera 

vare sig skola, pedagog eller rektor. Vi kommer att använda oss av 
fingerade namn. 

 
• Ni har full rätt att avstå att svara på frågor. 

 
 
 
Kristin Ekelund 

Petra Franzèn 
2004-05-07 


