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Större delen av vår skolgång tillbringar vi i olika klassrum. Ett klassrums utformning och inredning kan påverka hur vi trivs
och kan även påverka inlärningen på olika sätt. Det här arbetet behandlar hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar
inlärningen.
Syftet med mitt arbete har varit att få fördjupad kunskap om hur man på bästa möjliga sätt kan inreda ett klassrum för att
skapa ett gott inlärningsklimat. Jag har valt att undersöka hur elever vill att deras klassrum ska vara utformade och hur de
vill att de ska vara inredda så att de trivs och inspireras till kunskapande. För att få svar på de frågor jag haft till grund för mitt
arbete har jag låtit elever rita och beskriva sitt drömklassrum. Jag har också låtit samma elever fylla i en enkät som handlar om
inlärningsmiljöer. Att jag valde undersökningssättet där eleverna med hjälp av bilden fick rita sitt drömklassrum var för att
jag anser att bilden är ett språk i sig och ibland kan en bild säga mer än en intervju eller enkätundersökning.
I de litteraturstudier jag gjort har jag funnit att klassrummets färg, ljus, ljud, temperatur, luft och möblering påverkar hur
eleverna trivs och kan arbeta i rummet. Det jag funnit när jag analyserat bilderna är att eleverna har många idéer och
funderingar över hur de vill att deras klassrum ska vara inredda. Bilderna innehöll allt från klassrum med datorer och Tv-
apparater till lugna rum med bokhyllor. Eleverna vill att det ska vara tyst när de arbetar och de föredrar att sitta i en mjuk
fåtölj eller soffa.
Som lärare bör man ta hjälp av eleverna när man inreder ett klassrum eftersom de ofta vet hur de vill ha sin miljö för att kunna
arbeta. Det är omöjligt att finna en miljö som passar alla, men man kan som lärare försöka att inreda klassrummet så att så
många elever som möjligt känner att deras behov tillgodoses. Genom att bli medvetna om att klassrummets utformning och
inredning påverkar inlärningen på olika sätt, tror jag att vi lärare kan börja fundera och sätta oss in i hur färger, ljus, ljud,
luftkvalitén m m kan påverka våra elever och deras kunskapande.
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SAMMANFATTNING

Större delen av vår skolgång tillbringar vi i olika klassrum. Ett klassrums utformning och inredning kan
påverka hur vi trivs och kan även påverka inlärningen på olika sätt. Det här arbetet behandlar hur den
fysiska klassrumsmiljön påverkar inlärningen.

Syftet med mitt arbete har varit att få fördjupad kunskap om hur man på bästa möjliga sätt kan inreda
ett klassrum för att skapa ett gott inlärningsklimat. Jag har valt att undersöka hur elever vill att deras
klassrum ska vara utformade och inredda så att de trivs och inspireras till kunskapande. För att få
svar på de frågor jag haft till grund för mitt arbete har jag låtit elever rita och beskriva sitt
drömklassrum. Jag har också låtit samma elever fylla i en enkät som handlar om inlärningsmiljöer. Att
jag valde undersökningssättet där eleverna med hjälp av bilden fick rita sitt drömklassrum var för att
jag anser att bilden är ett språk i sig och ibland kan en bild säga mer än en intervju eller
enkätundersökning.

I de litteraturstudier jag gjort har jag funnit att klassrummets färg, ljus, ljud, temperatur, luft och
möblering påverkar hur eleverna trivs och kan arbeta i rummet. Det jag funnit när jag analyserat
bilderna är att eleverna har många idéer och funderingar över hur de vill att deras klassrum ska vara
inredda. Bilderna innehöll allt från klassrum med datorer och Tv-apparater till lugna rum med
bokhyllor. Eleverna vill att det ska vara tyst när de arbetar och de föredrar att sitta i en mjuk fåtölj
eller soffa.

Som lärare bör man ta hjälp av eleverna när man inreder ett klassrum eftersom de ofta vet hur de vill
ha sin miljö för att kunna arbeta. Det är omöjligt att finna en miljö som passar alla, men man kan som
lärare försöka att inreda klassrummet så att så många elever som möjligt känner att deras behov
tillgodoses. Genom att bli medvetna om att klassrummets utformning och inredning påverkar
inlärningen på olika sätt, tror jag att vi lärare kan börja fundera och sätta oss in i hur färger, ljus, ljud,
luftkvalitén m m kan påverka våra elever och deras kunskapande.
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1. INLEDNING

Bakgrund

Många gånger då jag kommit ut till olika klasser och olika klassrum har jag känt att det varit något som
saknats. I vissa klassrum har det varit sterilt och kalt och i andra klassrum har det varit stökigt,
ostrukturerat och dåligt med laborativt material. Inte i många klassrum har jag känt att det varit varmt och
ombonat med välmående växter och gardiner och dukar i härliga färger och där eleverna erbjudits
variation av material och arbetssätt. För mig känns det viktigt att skapa en klassrumsmiljö som
stimulerar inlärningen och som får mig och eleverna att trivas och känna oss hemma. Jag har många
gånger ställt mig frågan varför lärare inte månar om och gör sin arbetsplats mer trivsam? Självklart kan
det vara beroende på hur man är som person, men om man tänker på att både lärare och eleverna skall
befinna sig i dessa klassrum i flera år, så borde det allra första man gör vara att skapa en hemtrevlig och
inspirerande miljö.

Klassrumsmiljön är mycket viktig och den påverkar eleverna mer än vi tror. Klassrumsmiljön ska väcka
nyfikenhet och vilja till inlärning. Ett väl inrett klassrum med ordning och struktur ger eleverna möjlighet
till kunskapande på olika sätt och det kan göra att eleverna känner sig lugna och trygga och de känner
att deras behov blir tillgodosedda. Ett klassrum som är sterilt och saknar laborativt material däremot,
kan göra att eleverna känner sig oroliga och inte så viktiga. Ett klassrum tycker jag skall ge ett
harmoniskt och tryggt intryck, locka och inspirera eleverna till kunskapande så fort de stiger in igenom
dörren.

Ett klassrum skall kunna vara inrett på många olika sätt så att alla elevers olika intelligenser och behov
kan tillgodoses. Efter mina praktikperioder har jag insett att många av dagens klassrum inte är anpassade
för elevers olika behov. Dagens elever bör sitta rakt upp och ner vid sina platser och vänta på sin tur.
Självklart gäller det här inte alla klassrum men de klassrum jag har besökt har varit väldigt traditionella
med kal och tråkig inredning, där eleverna inte får möjlighet att upptäcka kunskap på något annat sätt än
det läraren har bestämt.

Jag känner att det är av stor vikt att vi lärare tänker igenom hur vi på bästa möjliga sätt, med de resurser
vi har, kan inreda och skapa ett gott inlärningsklimat i klassrummet. Att inreda ett klassrum behöver inte
vara dyrt och svårt. Vi kan till exempel använda oss av elevernas alster, göra en naturmiljö av torkade
växter, bark och grenar från skogen och vi kan ta hjälp av föräldrarna och deras kunskaper.

Det första intrycket man får av saker eller personer är ofta det man kommer ihåg. Precis så är det med
första besöket i ett klassrum. Om man känner sig välkommen in i klassrummet och bemöts av en
hemtrevlig miljö tror jag att man går in i arbetet med positiva förväntningar och känner att det finns många
olika möjligheter att  utvecklas.

Syfte
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Syftet med detta examensarbete är att jag vill fördjupa mig i och få kunskap om hur klassrummets
fysiska miljö, så som inredning, möblering, ljus, belysning, ljud, temperatur och luftkvalitet kan påverka
inlärningen. I och med detta arbete vill jag också fördjupa mig i  hur man som lärare på bästa möjliga sätt
kan inreda ett klassrum för att skapa ett så gott inlärningsklimat som möjligt.

Problemformulering

Jag vill med detta arbete undersöka hur ett klassrum kan vara inrett för att vara så pedagogiskt givande
och intresseskapande som möjligt. Jag vill få kunskap om vad forskning och teori har att säga om
klassrummets fysiska miljö samtidigt som jag vill skapa mig en uppfattning om elevers syn. Som
utgångspunkt har jag valt att utgå ifrån följande forskningsfrågor:

v Hur vill eleverna att ett klassrum ska vara utformat och vad vill de att det ska innehålla för att de ska
trivas, må bra och inspireras till skolarbete?

v Hur ska ett klassrum vara utformat för att tillgodose alla elevers olika lärstilar?
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2. LITTERATURGENOMGÅNG

Att vara en kunskapande person

Att vara en kunskapande person innebär att vara verksam som kunskapssubjekt. Kunskap är ett
redskap som vi använder för att lösa både praktiska och teoretiska problem (Skolverket, 1998).

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika
former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som
förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på
att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där
dessa former för den enskilde eleven balanseras och blir till en enhet (Lpo
94, s.8).

Eleverna ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan
skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet
och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning med många
kunskapskällor. Strävan skall vara att söka skapa de bästa samlade
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling.
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men
skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att utvecklas, känna
växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra
framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94, s.8).

Howard Gardner (1994) är en framstående forskare inom området hur vi lär och hur vi på bästa sätt kan
vara en kunskapande person. En slutsats som Gardner har kommit fram till utifrån sin forskning är att
man kan vara intelligent på många olika sätt. Gardner delar upp intelligenserna i sju olika undergrupper.
De sju intelligenserna är enligt Gardner; den lingvistiska, den musikaliska, den logisk-matematiska, den
spatiala, den kroppslig-kinestetiska, den interpersonella och den intrapersonella.

En elev som har en lingvistisk intelligens kan behärska språket till fullo på flera olika sätt. Denna elev
tycker om att läsa, tolka, analysera och diskutera. Han/hon tycker om att prata, skämta, berätta
historier och har inga svårigheter med att uttrycka sina tankar och känslor. En elev som har en lingvistisk
intelligens tycker om när klassrummet är fullt av texter och planscher på väggarna.

Den musikaliska intelligensen visar sig hos elever genom att de har en otrolig förmåga att översätta
ljud till musikaliska mönster. De kan dansa, klappa rytmer, komponera och spela musik utan svårigheter.

Människor som har en logisk-matematisk intelligens har förmågan att urskilja logiska och numeriska
mönster. Dessa elever löser lätt matematiska och vardagliga problem. Det är viktigt för dessa elever att
de får en förklaring till varför man gör de olika sakerna i skolan. De vill analysera och förstå den
information de får. En elev som är logisk-matematisk har en förmåga att följa med och utveckla långa
resonemang. Dessa elever vill ha ordning och reda, de vill att var sak ska ha sin plats. De avskyr kaos
och förvirring.
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Den människa som har en spatial intelligens kan bedöma och utnyttja sin egen placering i rummet. En
förklaring till detta kan vara att de har förmåga att se sakers förhållande till varandra. Dessa elever vill
vara i en miljö med mycket detaljer och bilder. De har en förmåga att lätt finna ett viktigt papper i ett rum
som är stökigt.

En människa som kan kontrollera sin kropp och sina rörelser har en kroppslig-kinestetisk intelligens.
Dessa människor använder mer än gärna sina kroppar till att uttrycka sig eller genomföra en uppgift.
Många av dessa elever älskar att spela rollspel, ha idrott och att ha praktiskt arbete.

Interpersonell intelligens innebär att man har en förmåga att övertala och påverka andras åsikter. Dessa
människor kan också förhandla och hantera konfliktlösning. Är man interpersonell så trivs man att arbeta
i grupp och man trivs att vara med andra människor över huvudtaget. Dessa elever upplever det tråkigt
att arbeta ensam och trivs därför bäst med att arbeta i grupp.

Slutligen har vi intrapersonell intelligens. En intelligens som är förknippad med att man reflekterar
kring och tänker på sig själv och sin utveckling. Dessa elever tycker om att arbeta ensamma, få rätta och
bedöma sig själv. De funderar ofta över livsfrågor och de behöver få tid till att arbeta med sig själva. De
vill inte ha för många regler att följa och de vill inte ha för många lärarledda aktiviteter.

Vi är alla kunskapande personer men på olika sätt. Det är därför av vikt att vi blir medvetna om de olika
intelligenserna och hur vi på bästa möjliga sätt kan utnyttja dem (Gardner, 1994).

Klassrummets fysiska och sociala ekologi

För att få en fungerande klassrumsekologi krävs det en väl genomtänkt planering av klassrummet som
fysisk och social miljö. I klassrummet pågår det ständigt ett samspel mellan lärare, elever och
klassrummets miljö.

Skolans fysiska miljö innefattar skolgård, skolhusen, klassrum, korridorer matsal etc. Till klassrummets
fysiska miljö räknas klassrummets storlek, möbler, ljus- och ljudförhållanden, temperatur och ventilation,
redskap och tekniska hjälpmedel. Dessa miljöfaktorer liknar den ekologiforskaren Paul Gump vid ett
”skal” som präglar och styr livet i klassrummet. (Stensmo, 1997).

Den sociala miljön kännetecknas av den rörelse och aktivitet som äger rum i ett klassrum under en dag.
I ett klassrum kan aktiviteterna bland annat utgöras av olika former av samlingar, introduktion av ett nytt
arbetsområde eller någon form av demonstration av en övning. Det pågår ständigt kommunikation mellan
elever och lärare och mellan elever och elever. Elevernas arbete kan bestå av redovisningar, lek och
spel, grupparbeten, enskilt arbete, läsning och skrivning. Den sociala miljön påverkas av hur den fysiska
miljön är planerad och inredd. Den sociala miljöns olika delar är beroende av den utrustning och det
material som den fysiska miljön erbjuder. En väl fungerande klassrumsmiljö förutsätter att aktiviteterna
och miljön stämmer överens med varandra (Stensmo, 1997).
Elevers olika sätt att trivas i den fysiska klassrumsmiljön

Människans olika hjärnhalvor används mycket olika från individ till individ. Den vänstra hjärnhalvan
fungerar mer logiskt, analytiskt, abstrakt, förnuftigt, verklighetsbaserat och effektivt i tänkandet medan
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den högra hjärnhalvan har symbolisk, konkret, instinktiv, fantasiorienterad och helhetsmässig funktion.
De som använder den vänstra hjärnhalvan mest kallas analytiker och de som använder den högra
hjärnhalvan kallas holistiker. När det gäller att bearbeta information finns det vissa människor som
använder den ena eller den andra hjärnhalvan men de finns också många som kan växla mellan de båda
hjärnhalvorna (Boström & Wallenberg, 1997).

I en klass finns det elever som är mer eller mindre analytiker och elever som är mer eller mindre
holistiker och dessa elevers olika behov måste man ta hänsyn till då man inreder klassrum. En utpräglad
analytiker vill arbeta under tystnad och vill ha lugnt omkring sig. De klarar ofta av att sitta långa stunder
utan paus. Låt dessa elever sitta på ett ställe som är så lugnt som möjligt. Dessa elever vill ha en belysning
som är skarp och de vill ha en formell arbetsmiljö. En utpräglad holistiker däremot vill ha ljud omkring
sig, de arbetar bäst då de hör röster, musik eller naturens ljud. Belysningen ska vara svag och de
föredrar en miljö med en informell design. Holistiker behöver ha en undervisning som är varierad och
som tillåter samarbete. De vill ofta röra på sig och behöver därför pauser med jämna mellanrum.
Småätande förbättrar koncentrationen och inlärningen (Boström & Wallenberg, 1997; Gudmundsson,
1997).

Det traditionella klassrummet är anpassat för de elever som har en analytisk förmåga det vill säga de
elever som bearbetar information med den vänstra hjärnhalvan. I ett klassrum finns det ett mångfald av
inlärningsstilar hos eleverna. I den traditionella klassrumsmiljön och undervisningen åsidosätts elevernas
individuella stilar. Forskning har visat att de elever som inte får sina inlärningsstilar tillgodosedda
presterar under sin egen nivå. Ett undervisningssätt eller en undervisningsmiljö kan passa somliga elever
perfekt medan andra inte förstår eller får ut så mycket alls av undervisningen. (Boström & Wallenberg,
1997).

Klassrummets fysiska miljö

Elevernas inlärning och kunskapsutveckling är beroende av hur variationen av den fysiska miljön och
dess material tas tillvara på och grundar sig på elevernas behov. Klassrummets  fysiska miljö påverkar
elevernas kunskapssyn. Ett klassrum som är i dåligt skick och som  saknar material och utrustning ger
eleverna signaler om att deras utbildning inte är så viktig  (Torstensson, 1996). Ett klassrum som är väl
planerat och genomtänkt kan stimulera tänkandet, kreativiteten och nyfikenheten. Ett klassrum som har
en bra fysisk miljö inspirerar, är intresseväckande och ger ett personligt och meningsfullt intryck. Om ett
klassrum sänder positiva signaler till eleverna och väcker upptäckarglädjen hos dem, blir det en
efterlängtad plats som eleverna gärna vistas på (Jensen, 1996).

Boström (1998) hävdar att det traditionella klassrummet hindrar en effektiv inlärning. 10-40% av
eleverna påverkas starkt av den miljö de befinner sig i. Skulle då klassrummen vara mer omsorgsfullt
inredda så skulle det pedagogiska arbetet kunna förbättras med 25%. Eleverna behöver engagerande,
trevliga omgivningar och blommande oaser som ger hjärnorna utrymme för att utvecklas. Det är i rika
miljöer som hjärnan bildar nya förbindelser. I det traditionella klassrummet passiviseras eleverna
eftersom de ska sitta stilla och endast ha huvudet och blicken rakt fram. I dessa klassrum finns det inte
rum för naturliga inlärningstillfällen (Bengtsson, 1998). Ett klassrum som är pedagogiskt inrett inbjuder
eleverna till meningsfullt handlande (Nordin, 1998).
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Skantze (1989) har under åren 1983-85 undersökt elevers syn på den fysiska skolmiljön. Hon har låtit
barn mellan sju och sexton år skriva uppsatser om hur de upplever skolans fysiska miljö. Sammanlagt
deltog 220 elever från tre olika skolor i undersökningen. De tre olika skolorna var byggda 1920, 1960
och 1970. Skantze fann att eleverna använder alla sina sinnen, känslor, stämningar och hela sin kropp
när de ska undersöka och skapa mening i den fysiska miljön. Skolan och dess fysiska miljö är en del av
elevernas omvärld, vilken de använder och behöver för att utforska och upptäcka kunskap på olika sätt.

Elevernas sökande efter kunskap och deras utveckling sker inte bara i miljön utan också med hjälp av
miljön. En utvecklande och pedagogisk miljö för elever är en miljö som ger inspiration till kunskapande
och som inbjuder och lockar eleverna till att ta reda på, att utforska och att göra saker. Den inredning
och utrustning som ett klassrum har ska visa eleverna att deras tankar, funderingar och deras skapande
är något viktigt som skolan bryr sig om och tar tillvara på. Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas bidrag,
intressen, tankar och åsikter om skolans fysiska utformning (Skantze, 1989).

En skolmiljö för barnen är en 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 och 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. (Skantze, 1989, s.146)

För att inlärningen skall fungera optimalt i ett klassrum krävs det att klassrummet erbjuder fysisk
komfort. Med fysisk komfort menas tillfredsställande ventilation, möblering, ljus, ljud och temperatur.
Till fysisk komfort hör också att bänkar och bord är praktiskt placerade och att det finns ett fungerande
trafikmönster (Stensmo, 1997).

Klassrummets helhetsintryck

När man inreder ett klassrum bör man tänka på helhetsintrycket. Klassrummets form, inredning och
möblering, färger, ljus, ljud, temperatur och luftventilation bör samstämma med varandra
(Byggforskningsrådet, 1992). Redan i dörröppningen upplever barnen vad klassrummet har för
förutsättningar och syn på individen, lärandet och utvecklingen. Rummets utformning, inredning, material
och aktivitet ger direkt respons på hur man ska vara, vad man kan göra och vad man är i detta klassrum
(Nordin, 1998). Det är viktigt att entrén till klassrummet skapar en varm, öppen och intresseväckande
känsla hos eleverna. Redan vid dörren ska det finnas material som kan underlätta kontakt mellan
eleverna och som kan stimulera till nyfikenhet (Gudmundsson, 1997).

Eleverna tolkar ett rum som stämningsfullt då det har en ovanlig och oregelbunden rumsform och då det
finns stora fönster och små enskilda vrår att krypa in i. Eleverna vill ha roligt, kunna få vara ifred, kunna
ha en plats att slappna av på och vila, känna sig hemma och kunna orientera sig i klassrummet. Eleverna
vill kunna göra miljön till sin (Skantze, 1989).

Klassrummets form

Ett klassrums storlek och form påverkar elever och lärare både praktiskt och psykiskt. Är klassrummet
allt för stort upplevs det tomt, otryggt och det är svårt att uppfatta rummets begränsningar. Däremot om
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klassrummet är alltför litet, kan det upplevas för trångt och instängt och då saknas den plats varje individ
behöver för att känna sig trygg och väl till mods (Byggnadsrådet, 1992).

Elever behöver en miljö där den fysiska miljön är avgränsad och har varierade former. En miljö som
eleverna kan utforska med hela kroppen och alla sinnen. En miljö som är likformig, opersonlig och enkel
blir oidentifierbar och svårorienterad för barnen (Skantze. 1989).

Genom att  testa sig fram med möbleringen kan man få ett rum att verka större eller mindre än vad det är
(Jensen, 1996). Rummets form och storlek kan också upplevas olika beroende på vilka färger man inrett
rummet med (Bergström, 1996).

Möblering

Boström (1998) anser att eleverna bör få vara med och möblera i klassrummet och då är det en fördel
om bänkar och stolar är flyttbara. Det är ingen annan än eleverna själva som kan avgöra var de arbetar
bäst. Får eleverna vara med och bestämma sina arbetsplatser så ökar motivationen och de arbetar
effektivare. Det som Boström tar upp om vikten av elevernas medverkan vid möblering är något som
Skantze (1989) har fått fram då hon studerat elevernas perspektiv på skolans fysiska miljö. Eleverna i
hennes undersökning 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.

Klassrummet bör inredas i en informell och en formell miljö. Den formella ytan bör bestå av interiör med
trä, plast eller stålbord med vanliga rakryggade stolar. Denna miljö föredrar de elever som lär sig bäst
när det är tyst och lugnt runt omkring dem, det vill säga de elever som är analytiker. De elever som är
holistiker vill däremot ha en informell miljö som består av olika möbler till exempel mjuka mattor, fåtöljer,
kuddar. Dessa elever vill kunna byta arbetsställning och miljö med jämna mellanrum (Gudmundsson,
1997).

Ergonomiskt riktiga stolar och bord är viktigt så att eleverna sitter bekvämt, har bra arbetsställningar och
lagom fysisk belastning på kroppen. Våra kroppar är byggda för rörelse, lagom och varierad fysisk
belastning. I en klass finns det en stor variation av storlekar på elever och därför bör det finnas stolar
och bänkar som går att anpassa för varje individ (Lärarförbundet, 1995). Jensen (1996) poängterar att
det är viktigt att stolar och bänkar är ergonomiskt riktiga eftersom obekväma stolar orsakar trötthet,
ryggsmärtor, felaktig andning och ont i nacken. Eleverna behöver ha gott om plats och rörelsevidd där
de sitter så att de kan röra sig och ta den plats de behöver.

Färger

Jag kommer nedan att presentera olika resultat av studier som gjorts beträffande färger och dess
påverkan på människor. Jag har använt mig av litteratur skriven av Bergström (1996), Guild (1996) och
Ryberg (1991). Bergström har i sitt material tagit del av studier som andra forskare genomfört och
sedan sammanställt dessa. Hon refererar både till studier utförda av Küller och Sivik. Studierna är
utförda mellan 1985-1995.
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”Färgen är en visuell information – som väcker tankar, associationer och får oss att reagera.”
(Bergström, 1996, s 41) När vi omges av färger skapas en känslostämning som påverkar vår uppfattning
av tid och rum (Ryberg, 1991). Det finns färger som påverkar oss emotionellt, t ex finns det färger som
lugnar, hetsar, värmer, svalkar eller oroar oss på något sätt. Rikard Küller har genom vetenskapliga
studier, vid Lunds Tekniska Högskola och Chalmers Tekniska Högskola, kommit fram till att ett rums
visuella miljö och färgsättning påverkar de människor som vistas där. Han hävdar att de varma färgerna,
t ex röd och brun, aktiverar vår hjärna medan de kalla färgerna, t ex blå, lugnar hjärnan. Enligt Küller
skulle man kunna använda varma färger för att aktivera och stimulera människor i arbetsmiljöer som
annars skulle upplevas som tråkiga och enformiga (Bergström, 1996).

Guild (1996) hävdar att färgen är en av de viktigaste grundstenarna när man ska inreda ett rum. Färg
har en enorm förmåga att förändra omgivningen, att väcka känslor och sinnesstämningar till liv och att
inspirera. Barn älskar klara färger. Barn i åldern 4-7 år vill ha starka och maffiga färger istället för svaga
pastellfärger (Ryberg, 1991). Resultatet av en pilotundersökning vid Uppsala universitet 1993-1994
som rörde barns färgpreferenser visade att de tycker bäst om blå och sämst om brun (Bergström,
1996).

Röd är en färg som kan ge oss dramatiska effekter. Färgen röd höjer försvarsberedskapen hos vår
kropp och ökar adrenalinavsöndringen vilket innebär att den höjer blodsockerhalten, blodtrycket och
andningstakten. Det skapas aggressiv energi, reflexernas snabbhet ökar och kroppens muskler och
könshormoner får en kick. Vissa människor kan uppfattar den röda färgen som engagerande, kreativ
och upplyftande medan andra blir ängsliga och känner sig olustiga. Ett rum som är målat med röd färg
upplevs som om det rör sig mot den som betraktar vilket medför att rummet känns litet och näraliggande
(Ryberg, 1991).

En färg som ger motsatt effekt till röd är den blåa färgen. Den blåa färgen sänker blodtrycket, pulsen och
adrenalinproduktionen. Detta medför att människor kan bli lugna, avslappnade och lätta till sinnes.
Förklaringen till att blå färg har sömngivande egenskaper är att blått ljus underlättar syresättningen av
kroppens vävnader samtidigt som hormonaktiviteten sänks. En blå färg får oss att känna välbehag och
trivsel. Ytor som är målade med blå färg ger en sinnesupplevelse av distans. Ett blått rum känns stort och
rymligt (Ryberg, 1991).

En färg som rekommenderas för inredning av klassrum är färgen gul. Den gula färgen anses höja
vakenhetsnivån, vara mentalt väldigt stimulerande och stärka vårt rörliga tänkande (Ryberg, 1991). Gul
är en varm och berikande färg som är upplyftande och oemotståndligt positiv. Den gula färgen ger en
hemtrevlig och välkomnande känsla och den lyser upp alla rum med en naturlig livlighet. (Guild, 1996).
Grönt har visats sig vara den färg som ökar målmedvetenheten och koncentrationen. Den gröna färgen
står för balans och harmoni. Det är en färg som lugnar och som skapar känslomässiga förutsättningar för
ett balanserat sinne (Guild, 1996; Ryberg, 1991). Den gröna färgen är mild och behaglig för ögonen.
Förr i tiden användes grönt i bibliotek och arbetsrum då man ansåg att den hade en lugnande effekt
(Guild, 1996).

Ett rum som är inrett med färgen vit känns svalt och lugnt. Den vita färgen framhäver det naturliga ljuset
och den ger en känsla av förstoring. Rum som är naturfärgade kan upplevas väldigt behagliga då de är
enkla och tillbakadragande. Naturfärger är gräddfärger, gråbrunt, gulbrunt, färgerna i trä, stenar och
jord. (Guild, 1996).
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Om man inte vill inreda väggarna med färg så kan träpanel eller tegel ge ett varmt och ombonat intryck
(Jensen, 1996). Nackdelen med tegel är att det stjäl ljuset! (Lärarförbundet, 1995).

Den kritik man kan finna mot de författare jag refererat till är att de hänvisar till tidigare forskning men
de talar inte om när och hur dessa undersökningar har genomförts.

Ljus/Belysning

En av de kanske viktigaste miljöfaktorerna är ljuset. Det är ljusets balans som påverkar hur vi upplever
rummet. Ljusets balans i ett klassrum är inte bara sammankopplat med synprestationer utan påverkar
också hjärnans aktivitetsnivå och vår psykiska upplevelse av rummet. En klassrumsmiljö som är dåligt
eller fel belyst kan göra att eleverna blir trötta, okoncentrerade, får huvudvärk och blir illamående.
Däremot kan ett klassrum som har rätt balans på belysningen skapa ökad stimulans. Både kreativitet,
mottagningsförmåga och synprestation påverkas av en god belysning och skapar ökat välbefinnande hos
eleverna. Klassrummets ljus ska vara en kombination av el- och dagsljus. Ljuset ska tillsammans med
rummets karaktär skapa en miljö som är ljus och behaglig och som visuellt upplevs tillfredsställande och
skön (Boström, 1998; Byggforskningsrådet, 1992; Jensen, 1996)

När det gäller ljus så föredrar alla individer olika styrka på belysningen när de arbetar. Många av eleverna
arbetar bättre då belysningen är svag medan andra gärna sitter vid fönstret för att få starkare ljus.
Eftersom vi alla är olika är det av stor vikt att man i klassrummet kan ha tillgång till olika typer av
ljuskällor t ex golvlampor, bordslampor, taklampor och naturligt ljus utifrån (Boström, 1998). Den
indirekta belysningen eller det naturliga dagsljuset anses av många vara nyttigast för människan.
Dagsljuset påverkar hormonerna i kroppen som styr vakenhet. Om dagsljuset är för svagt ökar halten av
melatonin, ett hormon som gör oss trötta. Detta visar hur viktigt det är att klassrummet har tillgång till
dagsljus. En annan fördel med dagsljus är att det återger färger på ett naturligt sätt. Vid planering av
skolor och klassrum är det viktigt att ta till vara på dagsljuset på bästa sätt (Lärarförbundet m fl, 1995).

Ljud

Ljudmiljön i ett klassrum är mycket betydelsefull eftersom skolans arbete handlar om att kommunicera
och  koncentrera sig. När man inreder ett klassrum bör man vara uppmärksam på och ta hänsyn till
rummets ljudisolering, akustik och buller. Dessa tre faktorer påverkar hur vi upplever ljud i klassrummet.
Ett  klassrum ska ha en behaglig ljudmiljö med låg nivå av bakgrundsbuller och med en akustik som ger
så goda hörförhållanden som möjligt.

Buller är ljud som inte är önskvärda och de påverkar oss negativt på olika sätt. I många av våra klassrum
störs vi dagligen av ljud i bakgrunden, så kallat bakgrundsbuller. Bakgrundsljuden kommer ifrån
ventilationssystem, vatten och avlopp, utifrån, steg o s v. Om klassrummets bakgrundsljud har alltför hög
nivå blir elever och lärare påverkade. Vanligen leder det till att skolprestationerna försämras som följd av
okoncentration, stress, och trötthet. Tröttheten uppkommer då bullret består av lågfrekventa och
monotona ljud. Det finns undersökningar som tyder på att människor som vistas i bullriga miljöer under
en längre tid får kroniska uppmärksamhetsstörningar. Detta resulterar i att elevers läs- och skrivförmåga
försämras. I värsta fall kan alltför höga bullernivåer i ett klassrum leda till hörselskador.
(Byggforskningsrådet, 1992; Lärarförbundet, 1995).
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Ju högre bullernivån är desto svårare blir det att uppfatta vad som sägs. Buller maskerar talet och det blir
tröttsamt att försöka lyssna och tyda ord. Detta medför att man, när man inreder ett klassrum, måste
lokalisera och ta hänsyn till alla bullerkällor som finns och försöka finna lösningar för att minska
obehaget och få talet och de övriga ljuden att tränga igenom och bli framträdande. Ett klassrums
ljudisolering ska ta bort ljud så att de inte kan överföras via springor, otätheter, ventilationskanaler och
dörrar. Vidare måste man försöka få bort stegljud som kan vara störande t ex knarrande golv och
trappor. (Byggforskningsrådet, 1992)

Om man vill förändra människors sinnestillstånd så skall man använda sig av musik (Boström, 1998).
Forskningsresultat har visat att musik påverkar känslolivet, hjärtrytm, andningen, hållning med mera.
Musik i undervisningen kan bl a ge eleverna ny energi, få eleverna att slappna av och lugna ner sig,
inspirera, vara uppiggande, aktivera hjärnans tänkande del och öka koncentrationen. Musiken påverkar
inlärningen genom att den aktiverar hjärnans tänkande del och musiken ökar den högra hjärnhalvans
vakenhet, koncentration, uppmärksamhet och kreativitet. Musiken bör användas som ett pedagogiskt
hjälpmedel då 40 % av våra elever lär sig bättre genom auditiva stimuli (Jensen, 1996).

Att arbeta under absolut tystnad är bra för att lära eleverna att varva ner och att få dem att reflektera
och tänka igenom vad som hänt (Boström, 1998). Eftersom inte alla elever finner arbetsro om man
lyssnar på musik så bör det finnas områden i klassrummet / skolan där det ska vara absolut tyst.
Alternativet är att dessa elever använder öronproppar i klassrummet så att de inte blir störda av allt ljud
(Gudmundsson, 1997).

Temperatur

Temperaturen i skolan kan vara svår att variera eftersom vi alla har olika behov men med hjälp av
placeringen i klassrummet så kan man hjälpa och underlätta för elevernas behov. Den som fryser kan
uppmanas att ha en extra tröja med sig och den som är varm kan sitta närmare fönstret (Boström
1998). Är temperaturen alldeles för varm, (temperaturen kan endast ha stigit några grader), så sjunker
arbetstakten, våra mentala prestationer försämras och vi orkar mindre. Den optimala temperaturen i ett
klassrum ligger mellan 19 till 22°C (Jensen, 1996). Om temperaturen skulle höjas från 22°C till 30°C så
minskas den mentala prestationen med 80% (Torstensson, 1996)

Jensen (1996) påpekar att lärare ofta har så mycket att göra under lektionerna så att de inte hinner känna
hur temperaturen är i klassrummet. Han ger som förslag att läraren skall gå ut en stund för att känna
skillnaden ute och inne. Att luften cirkulerar ordentligt i klassrummet är viktig, klassrummet bör vädras
mellan lektionerna.

Luft och lukter

Människan tillbringar mer än 90 % av sitt liv inomhus vilket medför att den luftkvalitet vi har inomhus har
en central roll för vår hälsa och komfort. Klassrummets luftkvalitet påverkas av många olika faktorer.
Bland annat försämras luftkvaliten genom bristfällig eller utebliven städning, ej fungerande ventilation, för
hög rumstemperatur och för låg luftfuktighet. Även starkt doftande blommor och andra lukter kan
påverka luften negativt. En alltför dålig luftkvalitet i klassrummet kan leda till att elever får astma och
allergier. Det är först och främst vårt luktsinne som är avgörande för hur vi upplever luftkvaliten. Vårt
luktsinne är mycket känsligt och kan uppfånga synnerligen låga koncentrationer av många främmande
ämnen (Byggforskningsrådet, 1992).
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Luftfuktigheten i ett rum kan enkelt förklaras med vilken fuktighet som råder inomhus. En alltför låg
luftfuktighet kan ge symtom som torra slemhinnor i näsa och ögon samt torr hud och torra läppar. En allt
för hög luftfuktighet påverkar däremot kroppens fuktavgivning som är nödvändig för värmeregleringen.
Luftfuktigheten i ett klassrum bör ligga mellan 20-50% (Byggforskningsrådet, 1992).

Luftkvaliten kan påverka lärandet eftersom dofter kan bestämma våra sinnesintryck. Vi reagerar och
koncentrerar oss olika beroende på om vi gillar eller avskyr lukten vi känner. Om det är en doft som vi
tycker om slappnar vi av och känner oss lugna medan om vi tycker att det luktar illa så har vi svårt att
koncentrera oss på något annat än hur det luktar. I klassrummet kan man använda sig av olika luktkrus
för att stimulera och påverka elevernas upplevelser. De dofter vi känner registreras i hjärnan och styr
sedan minnet och de känslomässiga upplevelserna (Gudmundsson, 1997).

Arbetsmaterial

Ett klassrum som är inrett med ett utbud av mycket, varierat och utmanande arbetsmaterial väcker
elevernas lust till meningsfullt handlande. Eleverna vill utforska, undersöka, pröva och experimentera
materialets möjligheter. I engelska klassrum finns det alltid en mängd olika laborativa material som t ex
vatten, måttsatser, mätinstrument, bandspelare, verktyg. Med hjälp av dessa material kan eleverna utgå
från problemformuleringar och själva testa och experimentera sig fram till dess lösningar (Nordin, 1998).
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3. METOD

För att verklighetsanknyta mitt examensarbete har jag valt att undersöka elevers syn på klassrummets
fysiska miljö. Detta för att eleverna är de som tillbringar mer än tolv år innanför skolans väggar och det
är eleverna som måste trivas och känna att de kan lära sig och utvecklas med hjälp av klassrummet och
dess miljö. I mina analyser och i mitt resultat har jag valt att dela upp flickornas och pojkarnas resultat,
för att kunna se om det finns skillnader mellan könen.

Jag har valt att dela upp min undersökning i två olika delstudier. För att se om mitt tänkta
undersökningssätt verkligen fungerade i praktiken valde jag att först och främst gå ut och göra en
pilotstudie för att se hur barnen skulle ta sig an min undersökningsuppgift. När jag analyserat pilotstudien
valde jag att komplettera detta undersökningssätt med en enkätundersökning för att få ut så mycket som
möjligt av min huvudstudie. Eleverna i huvudstudien fick uppgiften att måla sitt drömklassrum och sedan
beskriva det i ord. Vid ett senare tillfälle fick de fylla i en enkät som handlar om olika inlärningsmiljöer.
Enkäten har jag tagit från författarparet Dunn & Dunn (1995) och jag har endast använt mig av den
första delen av deras enkät eftersom den delen passade för mitt ändamål.

Att jag valde att låta eleverna måla sitt klassrum beror på att jag anser att bilden är en del av språket.
Genom bilder kan eleverna ge uttryck för inre känslor och upplevelser som inte alltid framkommer då
man intervjuar dem. Intervjuerna sker ofta utan att man har någon personlig relation till dem man
intervjuar. Då både situationen och jag som intervjuare är ny, tror jag att det kan resultera i att allt eleven
tycker och tänker inte kommer fram. Att jag valde att komplettera undersökningen med en
enkätundersökning beror på att jag kände att jag ville få fram hur eleverna vill ha sin inlärningsmiljö när
det gäller ljud, ljus och  temperatur, vilket inte går att få fram ur bilderna.

Pilotstudie

Deltagare och miljö

Min pilotstudie genomförde jag under våren 1999 på en skola som är relativt nybyggd och som ligger i
ett ytterområde i en större stad. Bostadsområdet som eleverna kommer ifrån består både av hyreshus och
villor. Skolan som är liten skola med cirka 240 elever har åldersintegrerade klasser, år F –3. En F-3
skola har förskolebarnen (F) och elever i år 1-3 som är integrerade i samma klass.

Den klass jag valde som undersökningsgrupp är en F-3 klass med 30 elever. Dagen då jag genomförde
min studie befann sig 6-åringarna inte i klassen och två elever var sjuka så studien är gjord med 22 st
elever. Eleverna som var med i undersökningen gick i ett klassrum som var relativt nyrenoverat. Det var
högt till tak och rymligt trots alla bänkar och allt material. Klassrummet var ombonat med växter och
bilder och mycket naturligt ljus kom in genom fönstren. Fördelningen mellan könen i klassen var relativt
jämn vilket framgår av tabellen nedan. Pilotstudien genomfördes i helklass under en 60-minuters lektion.
Eleverna satt placerade vid bord sex och sex.
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Tabell 1. Deltagande elever under pilotstudien fördelade på ålder och kön.

Flickor Pojkar Totalt

År 1   5    2   7
          2   3    5   8

             3   5    2   7
                    Totalt  13    9  22

Genomförande

När jag gjorde denna pilotstudie valde jag att dela upp undersökningen i två moment. Först fick eleverna
uppgiften att rita och måla ett drömklassrum. De enda instruktioner jag gav var att jag bad dem att rita
och måla sitt drömklassrum. Jag valde att endast ge detta som instruktion eftersom jag inte ville styra
deras uppgift alltför mycket av mina egna värderingar och åsikter. Jag hade en passiv roll i klassrummet
under undersökningen och gick endast runt och tittade på vad de ritade. Materialet de hade till sitt
förfogande var kritor och ett vitt A4-papper.

När eleverna målat klart fick de var sitt linjerat papper och så fick de instruktionen av mig att de skulle
skriva och berätta hur de vill att deras drömklassrum ska se ut och varför klassrummet ska se ut som de
målat. Jag valde att komplettera barnens bilder med denna skrivuppgift, eftersom tanken bakom bilden
ofta är en lång process med många funderingar och idéer. På detta sätt fick jag både elevernas målade bild
och beskrivning i ord av hur de vill att ett klassrum ska se ut. Det är svårt att analysera och tyda bildens
budskap utan att ha någon som helst vetskap om tankarna bakom den.

Huvudstudie

Deltagare och miljö

Min huvudstudie genomförde jag under vårterminen 2000 på en skola som ligger i ett litet samhälle med
cirka 5000 invånare. Skolan är nyrenoverad sedan hösten 1999. Skolan som är en F-9 skola har cirka
600 elever och klasserna är åldershomogena. Eleverna som deltog i undersökningen kommer både ifrån
familjer som bor i hyreshus och villor.

Den klass jag gjort min huvudstudie i är en sexa som under hela sin skoltid gått på samma skola. Klassen
består av 22 elever, men dagarna då jag genomförde min huvudstudie var klassen inte fulltalig utan det
var elever som var frånvarande. Klassrummet dessa elever går i är ombonat och har varma färger.
Väggarna täcktes av elevernas alster och man känner sig välkommen när man stiger in igenom dörren.

Eleverna fick rita sitt drömklassrum och sedan skriva och berätta om det. Den sista uppgiften de fick var
att fylla i en enkätundersökning som handlar om inlärningsmiljön. Fördelningen mellan könen i klassen
var väldigt jämn, vilket tabellen nedan visar likaså hur många elever som deltog i de olika studierna.
Huvudstudien genomfördes vid två olika tillfällen, under sammanlagt 60 min.

Tabell 2. Deltagande elever under huvudstudien År 6 fördelade på kön.
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Flickor Pojkar Totalt

      Bild och berättelse 11 10   21
      Enkätundersökning   9 10   19

Genomförande

Huvudstudiens genomförande var mycket likt pilotstudiens genomförande men jag valde att komplettera
studien med en enkätundersökning om inlärningsstilar. Första delen av studien genomfördes på liknande
sätt som pilotstudien. Eleverna fick i uppgift av mig att först måla sitt drömklassrum och därefter beskriva
klassrummet i ord.  I mina instruktioner var jag noga att poängtera att de skulle lära sig något i detta
klassrum, då jag under min pilotstudie fann att elevernas fantasi gärna svävade långt ifrån verkligheten och
vad man egentligen gör i ett klassrum. Eleverna fick var sitt vitt A4-papper och sedan använde de
kritpennor eller blyerts. Till skrivuppgiften fick de linjerat A4-papper.

Den andra delen av studien bestod av en två sidor lång enkät (Dunn & Dunn, 1995), (se bilaga), som
handlade om inlärningsmiljö. Eleverna fick cirka 15-minuter till att besvara enkäten. Några instruktioner
gav jag inte mer än att de skulle läsa påståendena och fylla i ja eller nej.
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4. DATABEARBETNING OCH RESULTAT

Databearbetning och resultat av pilotstudie

Det jag fann efter min pilotstudie var att eleverna i år 1-3 hade viljan och inspirationen att rita och måla
sitt drömklassrum. Inga elever hade svårigheter att komma igång med uppgiften men det visade sig dock
att de gärna målade som personen bredvid. I början av uppgiften var det en pojke som sa högt att han
skulle måla sitt klassrum som en simhall, vilket resulterade i att många målade vatten och badbassänger.

Pilotstudien bearbetade jag genom att studera och kategorisera elevernas bilder efter olika föremål som
var mest förekommande.

Flicka år 3

Flickan som går i år 3 har ritat glass och godis i stora lass. Detta var något som sju av tretton flickor
ritade på sina bilder. Av de nio pojkar som fanns i klassen ritade sju pojkar bilder som innehöll godis
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och glass. Det som jag först tänkte på då jag såg dessa bilder vara att eleverna bara ritade godis och
glass för att de tycker det är gott. Men efter det att jag studerat deras bilder flera gånger så tror jag att
de betyder att de vill kunna äta när de arbetar i klassrummet.

Pojke  år 2

Pojken som ritat bilden ovan går i år 2 och han har ritat ett vattenlandskap med många högtalare. Uppe
på en slags balkong finns det ett bord med godis och chips. Denna pojke vill kunna lyssna på musik och
äta medan han arbetar i skolan.

Här ovan är två exempel på bilder som innehåller de föremål som var typiska för elevernas bilder. Nedan
följer en tabell som åskådliggör de föremål som jag fann på elevernas bilder.

Tabell 3. Redovisning av föremål som var mest framträdande på elevernas bilder.

    Flickor               Pojkar Totalt
               År 1      2      3             1      2      3

Datorer                   1                      1
Högtalare                               1      1           1      2                      5
Godis, glass 1      3      3           3      2      1                13
Vattenlandskap 1      1      2           2      4      1                11
Säng                                                               1                      1
Lekställningar         1      3                     4
Frökens tavla 1                                      1                      2
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Djur                                    1              1                                               2

Elevernas bilder innehöll en dator, högtalare, godis och glass, djur, vattenlandskap, en säng,
lekställningar och frökens tavla. Innehållet i elevernas bilder väckte många tankar och frågor hos mig.

Det som var vanligast förekommande på pojkarnas bilder var vattenlandskap av olika slag. Av nio
pojkar ritade sju stycken vatten på något sätt. Att så många elever målade vattenlandskap av olika slag
tror jag först och främst beror på den pojke som i början av ritandet högt talade om att han skulle rita en
simhall.

De bilder som föreställde lekställningar och vattenlandskap väckte tankar hos mig. Det var 15 elever av
22 som ritade dessa motiv. Elevernas bilder tror jag speglar elevernas behov av rörelse på ett eller annat
sätt. Jag tror att eleverna vill ha variation av saker i klassrummet eller så vill eleverna röra mer på sig och
inte bara sitta stilla. Det var endast flickor som ritade lekställningar vilket kanske kan betydda att de ofta
leker i sådana under rasterna och att de skulle vilka kunna leka i dem under lektionerna.

En pojke har ritat en bild med en säng. Sängen är placerad i ett rum med en dörr. Denna bild får mig att
tro att pojken vill ha ett rum där det är tyst och lugnt och där han kan stänga dörren om sig och vara för
sig själv. Han kanske vill gå in och vila sig ibland eller bara ligga i sängen och läsa en stund. Eftersom det
oftast är väldigt livligt i ett klassrum behöver nog vissa elever få gå in i ett rum och stänga dörren och få
vara för sig själva ett tag. Det kan också vara så att eleven inte vill att läraren alltid ska kunna ha kontroll
över eleverna. Om det finns ett rum med en dörr så kan läraren inte veta allt som händer bakom den
stängda dörren.

De föremål som förekom på både flickornas och pojkarnas bilder var högtalare, något som jag tror
symboliserar att de vill lyssna på musik i klassrummet när de arbetar. Enligt Jensens (1996) teori lär sig
40 % av våra elever genom auditiva stimuli. I denna studie är det endast 5 av 22 som ritat högtalare
vilket inte är lika många som Jensen hävdar. Det man också  bör tillägga är att de elever som lär sig
genom auditiva stimuli inte bara lär genom att lyssna på musik utan också genom att  t ex lyssna på
läraren. Musik påverkar inlärningen på flera olika sätt t ex ökar den hjärnans vakenhet och
koncentration.

Skillnaden jag fann när jag jämförde flickornas och pojkarnas bilder var att fyra flickor ritade
lekställningar och två flickor målade djur i sina klassrum. Dessa föremål var inte förekommande på någon
av pojkarnas bilder. Det som pojkarna ritade men inte flickorna var en dator och en säng.

När jag analyserat vad eleverna hade ritat var nästa steg att läsa elevernas texter. Det jag fann efter att
ha läst elevernas texter var att elevernas skrivande varierade mycket från elev till elev. Någon ville inte
skriva alls och andra skrev lite grann. Eleverna i år ett hade svårigheter att skriva sammanhängande,
vilket jag sammankopplar med att de precis kommit igång med skrivningen och i detta fall blev uppgiften
för svår. Av de andra eleverna i klassen var det många som hade svårt att beskriva och motivera varför
de målat som de gjort. Motiveringarna kunde vara att godis är gott och vattenbassänger är roligt. Dessa
motiveringar kan betyda att de glömde bort vad uppgiften var eller så fokuserade de inte på att det var
ett klassrum som man skulle lära sig något i.

Så här i efterhand känns det som om jag skulle velat gå tillbaka till samma klass och intervjua eleverna.
Bilderna och texterna skulle behöva kompletteras med elevernas berättelse. Jag upplevde att eleverna
hade många tankar och idéer om hur de vill att ett klassrum ska se ut.
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Databearbetning och resultat av huvudstudie

Studie I

Precis som eleverna i år 1-3, under min pilotstudie, hade eleverna i år 6 lust och inspiration att måla sitt
drömklassrum. Eleverna kom direkt i gång med uppgiften så fort jag gett mina instruktioner och försett
dem med arbetsmaterial.

Den del av huvudstudien, som innehöll elevernas bilder, bearbetade jag genom att studera och
kategorisera elevernas bilder efter de föremål som var mest förekommande. Jag har också läst elevernas
texter och med hjälp av dem kunnat tyda bildernas budskap.

Flicka år 6

Flickan som har ritat den första bilden har målat flera bokhyllor i sitt klassrum. Bredvid bokhyllorna finns
en läsarstol där hon lätt kan sätta sig ner och läsa en bok från bokhyllan. Hon har också ritat en hörna
med datorer så att de är lättillgängliga i klassrummet.
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Det som skiljer bilden ovan från alla de andra bilderna är att flickan har ritat ett rum där man utforskar
växter och havsdjur. Detta rum är otroligt härligt med buskar och växter och mitt i rummet finns en
bassäng där havsdjuren kan leva. Denna flicka har även ritat en stor grön luddmatta i klassrummet något
som jag tolkar som att hon vill kunna sitta på golvet och arbeta.

Fröken har en kateder med underlägg och en grön växt. Det finns även en TV på katedern. Jag upplever
att denna flicka är mycket för att klassrummet ska vara mysigt inrett men hon har ändå ritat in det hon
tycker är nödvändigt som t ex svarta tavlan och frökens kateder. Flickan som har ritat denna bild hann
tyvärr inte skriva om sin bild eftersom hon var fullt upptagen med att göra sitt drömklassrum som hon
ville ha det. Hon har därför skrivit på bilden vad sakerna föreställer.

Pojke år 6

Det som var vanligast förekommande på pojkarnas bilder var datorer, vilket bilden ovan tydligt visar.
Pojken som målat bilden vill enkelt kunna gå ut på Internet och finna fakta till ett forskningsarbete. Enligt
bilden ska alla elever ha en egen dator med stor skärm. Pojken har också ritat att svarta tavlan ska vara
en stor datorskärm där läraren med hjälp av datorn förmedlar kunskap till eleverna. Här under följer
hans egen berättelse och förklaring till sin bild:
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De två bilderna ovan visar tydliga exempel på hur de flesta eleverna i år 6 ville att deras klassrum skulle
se ut. Nedan följer en tabell som åskådliggör de föremål som jag fann på elevernas bilder.

                          Tabell 4. Redovisning av de föremål som var mest framträdande på bilderna
                                        som eleverna i År 6 ritade.

Flickor Pojkar Totalt

Datorer    8    10   18
TV    3     3     6
Bokhyllor    7     1     8
Lugna rum/Mysrum    5       0     5
Godis/Mat    1     3     4
Toaletter    3     0     3

Av tabellen ovan kan man utläsa att många elever i år 6 målade datorer, Tv-apparater, bokhyllor, lugna
rum eller mysrum.
Tio av klassens tio pojkar har målat en eller flera datorer på sin bild. Av klassens elva flickor har åtta
målat datorer. Ett genomgående drag hos både pojkarnas och flickornas bilder är att de har målat många
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datorer. Att datorer är ett så vanligt motiv tror jag beror på att vi lever i ett datoriserat samhälle, där
nästan varje familj äger en dator och ett av många elevers största intresse är just datorer, vilket gör att
de även vill tillbringa skoldagen framför en dator.

Ett annat vanligt förekommande och framträdande motiv som jag fann på elevernas bilder var TV
apparater. Sex av eleverna, tre pojkar och tre flickor, har målat en TV i klassrummet vilket jag uppfattar
som att de vill ha möjlighet att se på TV i klassrummet under dagens gång. I texterna fann jag även att de
ville kunna se på TV på rasterna. Även här tror jag att det beror på att vi i dagens samhälle ser väldigt
mycket på TV, unga som gamla. Eleverna är vana att sätta sig framför TV:n när de ska koppla av och
det vill de också ha möjlighet till att göra i skolan. Kanske kan man använda TV:n som ett medium för
lärande i större utsträckning i skolan än man gör idag.

Flera elever målade bokhyllor i klassrummet. Detta var något som sju av klassens elva flickor målade. Av
pojkarna var det endast en som målade bokhyllor i sitt klassrum. Att eleverna vill ha fler bokhyllor i
klassrummet är något som jag tolkar som att de vill ha ett stort urval av skönlitteratur och faktaböcker.
De vill lätt kunna gå till en bok och slå upp den fakta eller det svar som de söker eller de vill rent av bara
kunna finna en skönlitterär bok att försjunka i. Dessa bokhyllor kan också vara ett resultat av att jag i
mina instruktioner poängterade att de skulle lära sig något i klassrummet. Det kan vara så att eleverna
upplever att många bokhyllor behövs om man ska lära sig något.

Fem av flickorna målade någon form av grupprum eller lugna rum. Något som jag tolkar som att de vill
kunna sitta och arbeta i lugn och ro. De vill kunna gå i väg och sätta sig och läsa eller koncentrera sig på
arbetsuppgifterna.

Precis som i min pilotstudie ritade eleverna mat och godis. Fyra elever i klassen, en flicka och tre pojkar
målade detta motiv. Detta tolkar jag som att eleverna vill kunna äta något medan de arbetar. Att ha
tillgång till mellanmål är något som Boström och Wallenberg (1997) poängterar vikten av. Småätande
förbättrar koncentrationen och inlärningen.

På tre av flickornas bilder fanns det många toaletter utmålade. Eleverna upplever kanske att de toaletter
som finns är för få och att de inte ligger i anslutning till klassrummet. Det ska inte vara ett helt företag att
gå på toaletten utan de ska ligga lättillgängliga. Samtidigt så tror jag att det är väldigt viktigt att toaletterna
är rena och fina så att eleverna känner att det inte är otrevligt att gå på toaletten. Finns det toaletter i
anslutning till varje klassrum tror jag att eleverna upplever det som sina toaletter och att de då tar mer
hand om dem.

Om man tittar på elevernas form på klassrummen så är formen väldigt regelbunden. Klassrummet har fyra
väggar med fönster och dörrar. Det som jag då börjar fundera över är Skantzes (1989) teori om att
elever vill ha ett klassrum med en ovanlig och oregelbunden rumsform. Enligt vad eleverna ritat stämmer
inte denna teori, men sedan kan man ifrågasätta om eleverna kanske är för präglade av hur svenska
klassrum ser ut, så de kan inte tänka att klassrum kan se ut på andra sätt. Att eleverna ritar regelbundna
klassrum kan också bero på att papprets format begränsade deras ritande.

Möbleringen i klassrummen är också väldigt regelbunden. Lärarens kateder står vid svarta tavlan som är
längst fram i klassrummet. Eleverna sitter på rader eller i grupper. En del elever vill sitta en och en så att
de inte blir störda av varandra. Elevernas bilder tror jag återspeglar hur de vill sitta och precis som
Boström (1998) är jag helt övertygad om att eleverna vet själva hur de ska sitta för att kunna arbeta
bäst.
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Studie II

Som delstudie nummer två valde jag att låta eleverna fylla i en enkät som jag tagit från författarparet Dunn
and Dunn (1995). Enkäten undersöker elevers synpunkter på hur de vill ha sin inlärningsmiljö. Jag valde
att komplettera bilderna med denna enkät då enkäten tar upp saker som temperatur, ljus, ljud m m,
något som är svårt att få fram ur elevernas bilder.

Det jag fann då jag genomförde och bearbetade enkätundersökningen var att eleverna var väl medvetna
om hur de på bästa möjliga sätt vill ha sin inlärningsmiljö. Alla elever tog sig an enkätfrågorna med
inspiration och de besvarade frågorna seriöst. Ganska snart efter de börjat kom frågan om de fick sätta
kryss i mellan ja och nej och tillsammans kom vi överens om att det fick man då man var osäker eller
tyckte att varken ja eller nej var något aktuellt svarsalternativ. Alternativet mellan ja och nej kallade vi
vet ej.

Enkätundersökningen bearbetade jag genom att kategorisera alla elevers svar. Jag har delat upp
enkäternas svar i vad flickorna svarade och vad pojkarna svarade. Jag valde att göra denna uppdelning
för att kunna se likheter och skillnader mellan könen. Här nedan följer redovisning av vad eleverna
svarat, följt av analyser och kommentarer efter varje del.

Inlärningsmiljö

A. Ljud      Flickor (n=9)                Pojkar (n=10)

                   JA   VET EJ  NEJ   JA  VET EJ  NEJ

 1. Jag studerar bäst när det är tyst.  8                       1           10
 2. Jag kan arbeta med lite ljud.  9               10
 3. Jag kan förtränga ljud när jag arbetar/studerar.  4          1          4              4                 6
 4. I allmänhet kan jag koncentrera mig när det är ljud.  4          1          4              5           1          4
 5. Mestadels föredrar jag att studera med dämpad musik.  6                   3              8           1          1
 6. Jag kan arbeta eller studera med vilket slags musik som
     helst.  2                     7              2           1          7
 7. Jag tycker om att studera med rock- eller dansmusik.  3          1          5              5           1          4
 8. Jag har svårt att koncentrera mig eller studera med musik.  1          1          7                           2          8
 9. Jag kan koncentrera mig när folk talar tyst.  6          1          2              3                       7
10. Jag kan studera medan folk talar                                            4          2          3              6           3          1
11. Jag kan förtränga de flesta ljud när jag koncentrera mig.        5          3          1              8           2
12. Det är svårt att förtränga ljudet från teven när jag 
      koncentrerar mig.                                                                   7                     2              8                 2
13. Jag blir störd av ljud när jag studerar.                                     4                    5              4           3          3
14. Musik med text hindrar mig från att studera.                          2          1       6              1                       9      

Vad man kan utläsa ur den första delen av enkäten är att tio av klassens tio pojkar studerar bäst när det
är tyst. Detta resultat är något som jag tycker är väldigt intressant, då det oftast är pojkarna som hörs
och låter mest. Även de flesta flickor studerar bäst när det är tyst. Alla elever som deltog i
enkätundersökningen anser sig dock kunna arbeta om det är lite ljud runt omkring dem. Detta är något
som jag upplever som positivt då det sällan kan vara helt tyst i ett klassrum.

När vi sedan kommer in på frågan om de kan förtränga ljud när de studerar så svarar sex av tio pojkar
och fyra av nio flickor att de inte kan det. Detta förstärker elevernas svar på fråga ett där nästan alla
studerar bäst när det är tyst. Fjorton elever av nitton lyssnar gärna på musik medan de arbetar, något
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som talar för Jensens (1996) teori om att musik aktiverar hjärnans tänkande del och ökar hjärnands
vakenhet  och koncentration  stämmer. Enligt  Jensen  lär  sig 40 % av våra elever genom auditiva
stimulin. Eleverna har dock svårigheter att förtränga ljudet från teven när de studerar. Femton elever av
nitton uppger detta svar.

B. Ljus
Flickor (n=9)           Pojkar (n=10)

                                              JA  VET EJ  NEJ       JA  VET EJ  NEJ

 1. Jag tycker om att studera i stark belysning.                     3          2         4            2           3            5
 2. Jag studerar bäst i dämpad belysning.                                5          1         3            7           2            1
 3. Jag tycker om att läsa utomhus.                     7                     2           3            1            6
 4. Jag kan bara studera en kort tid om belysningen är
     dämpad.                                                                       3                     6            3            3           4
 5. När jag studerar tänder jag alla lampor.                                      9            3            2           5
 6. Jag läser eller arbetar ofta med dämpad belysning.             5          1         3            4            4           2
 7. Jag studerar vanligen under en lampa med skärm
     medan resten av rummet är ganska mörkt.                      7                    2         5             2           3

Eleverna är medvetna om hur de vill att ljuset ska vara när de studerar. Nio av nitton elever vill inte ha
stark belysning när de studerar. Fjorton elever tänder inte alla lampor som finns i rummet när de ska
börja studera. Tolv elever studerar oftast bara med en skrivbordslampa tänd medan resten av rummet
är släckt. Detta är ett resultat som jag tolkar som att de flesta elever gärna sitter i ett rum med svag
belysning när de ska plugga.

Om vi tittar på hur ljuset är i klassrummen i dag så ser vi att det är starka lysrör. Då kan vi enkelt dra
slutsatsen att dessa ljus inte är vad de flesta elever vill ha när de läser. Det är viktigt att vi har olika typer
av ljuskällor i klassrummen så att alla elevers behov kan tillgodoses. Detta är något som Boström (1998)
poängterar vikten av.

C.  Temperatur
  Flickor (n=9)               Pojkar (n=10)

JA  VET EJ  NEJ     JA  VET EJ  NEJ

 1. Jag kan koncentrera mig om det är varmt.                           3                    6          2                       8
 2. Jag kan koncentrera mig om det är kallt.                                 2          1        6          6          3            1
 3. Jag fryser mer än de flesta människor.                                                 1        8          10
 4. Jag känner mig varmare än de flesta.                                       2          1        6          5          2           3
 5. Jag tycker om sommaren.     7          1        1         10
 6. När det är kallt ute vill jag vara inomhus.                                6          2         1          6          2           2
 7. När det är varmt ute vill jag vara inomhus   3                     6          2                       8
 8. När det är varmt ute går jag ut och leker.   8          1                     9          1
 9. När det är kallt ute går jag ut och leker.   4          1         4          1          2           7
10. Jag tycker extrem värme eller kyla är obehaglig.   6                     3          5          3           2
11. Jag tycker om vintern.   5          3         1          4          3           3

Värmen i klassrummen är ett ständigt diskuterat ämne i skolor. Av enkäten framkommer det att fjorton
elever av nitton inte kan arbeta om det är för varmt. Dessa svar är jämt fördelade mellan könen.
Eleverna orkar inte sitta still och koncentrera sig om det är för varmt i klassrummet. Precis som Jensen
(1996) skriver, sjunker arbetstakten och våra mentala prestationer försämras då det är för varmt. Enligt
Byggforskningsrådet (1992) försämras luftkvaliten bland annat av för hög temperatur.



29

Sex av nio flickor har gett svaret att de inte kan arbeta om det är för kallt. Klassrummen måste ha väl
fungerande värmesystem och luftkonditionering som går att reglera efter elevernas önskemål.

D. Omgivning
    Flickor (n=9)              Pojkar (n=10)

JA  VET EJ  NEJ      JA  VET EJ  NEJ

 1. När jag studerar tycker jag om att sitta på golvet.                     2         1         6         1         1           8
 2. När jag studerar tycker jag om att sitta i en mjuk fåtölj
     eller en soffa.                           8          1                    8         1           1
 3. Jag blir sömnig om jag inte sitter på en hård stol när jag
     studerar.                         9                     1           9
 4. Jag tycker att det är svårt att studera i skolan. 1                      8          2         2           6
 5. Jag gör alla mina läxor hemma. 5          2          2          7                      3
 6. Jag läser alltid till prov hemma. 7                      2          7         1           2
 7. Jag gör alla mina läxor i skolan. 1                      8                     1           9
 8. Jag tycker det är svårt att koncentrera mig på studierna
     hemma.            4           5           1          1           8
 9. Jag arbetar/studerar bäst på biblioteket.                          1         2           6                                  10
10. Jag kan studera nästan överallt. 7          1           1          4          1           5
11. Jag tycker om att studera i sängen. 6          1           2          4                       6
12. Jag tycker om att studera när jag sitter på en matta eller
      en filt. 5                      4            1          1          8
13. Jag kan studera när jag sitter på golvet, i en fåtölj, på
      soffan och vid mitt skrivbord. 6        3                          7          1          2
14. Jag studerar ofta i badrummet.                         9                                  10

Majoriteten av eleverna, närmare bestämt sexton elever av nitton, vill sitta i en mjuk fåtölj eller soffa när
de studerar. Detta tolkar jag som om att det borde finnas mjuka möbler i ett klassrum som eleverna kan
sätta sig i för omväxling när de har tröttnat att sitta på en hård stol. Arton elever hävdar att de inte blir
sömniga om de sitter mjuka möbler och elva elever säger att de kan studera nästan överallt. Fem av
flickorna tycker om att studera när de sitter på en matta eller filt. Detta är något som vi kan se ett
exempel på av bilden som flickan ovan målade. I sitt drömklassrum målade hon en grön lurvig matta.

En övervägande del av eleverna tycker inte att det är svårt att studera i skolan vilket jag tycker är
positivt då man kan dra slutsatsen att just deras klassrum är utformat så att det passar de flesta eleverna.



30

5. DISKUSSION

Syftet med detta arbete har varit att ta reda på hur eleverna vill att ett klassrum ska vara utformat och
inrett för att de ska trivas och inspireras till arbete. Jag ville dessutom få mer kunskap om hur ett
klassrum bör vara inrett för att tillgodose alla elevers olika lärstilar. Jag har begränsat min studie till en
pilotstudie med 22 elever i år F-3 och en huvudstudie med 21 elever i år 6 vilket gör att man inte kan dra
några generella slutsatser om hur elever vill ha sina klassrum. Men ur de analyser jag gjort finner man
exempel på hur eleverna vill att ett klassrum ska vara utformat och inrett. Många av dessa exempel är av
sådana slag som jag i litteraturen funnit att författare och forskare tagit fasta på och arbetar för.

När ett klassrum byggs, tätas och isoleras, utrustas med fönster, belysning, akustik, inreds och möbleras
samt får system för ventilation, uppvärmning och kylning bör målsättningen vara att skapa ett
inomhusklimat och en fysisk klassrumsmiljö som är anpassad till de människor som ska vistas där inne,
det vill säga elever och lärare. Om klassrummets fysiska miljö inriktas mot att få eleverna att trivas kan
eleverna uppmuntras till kreativt och effektivt kunskapande.

Klassrummets miljö ska uppmuntra till kunskapande på många olika sätt. Det finns självklart inte en enda
klassrumsmiljö som kan tillfredsställa alla elever i en klass, men det finns dock miljöer som tillfredsställer
så många som möjligt. Därför är det viktigt att vi lärare tar reda på och frågar eleverna hur de vill att deras
inlärningsmiljö ska vara, så att man därefter kan anpassa klassrummets miljö utifrån deras villkor. Efter att
ha läst litteratur och genomfört mina studier har jag kommit fram till att det bör finnas många olika platser
och områden i ett klassrum som eleverna kan utnyttja när de arbetar. Till exempel platser att samlas och
diskutera, som är tysta och lugna, som är väl upplysta och platser som är mindre upplysta. Som
möblering bör det finnas avdelningar med kuddar, soffor och platser med vanliga stolar och bord. Jag
håller helt med Boström (1998) när hon säger att eleverna behöver engagerande miljöer, trevliga
omgivningar och blommande oaser som ger hjärnorna utrymme för att utvecklas.

En för hjärnan spännande miljö skall inspirera, imponera och väcka uppmärksamhet för lärande, samt
ge en positiv och välkomnande känsla. Ett klassrum, som är väl planerat och inrett ökar effektiviteten
och koncentrationsförmågan eftersom eleverna har ergonomiska arbetsställningar och en miljö som de
trivs i. Det är viktigt att vi som pedagoger själva funderar över vilka mål och syften vi har med
klassrummets inlärningsmiljö. Personligen tror jag att ett genomtänkt inrett klassrum ger budskapet till
eleverna att klassrummet är till för dem och deras olika inlärningsstilar. Klassrummet ska inbjuda till
aktivitet och forskning. Eleverna ska känna lusten att lära redan när de öppnar dörren till klassrummet.
Elever som upplever klassrummet som en trygg och meningsfull miljö visar ett positivt beteende.

Precis som Boström & Wallenberg (1997) anser jag att det traditionella klassrummet är ett hinder för
elevernas olika inlärningsstilar och intelligenser. Lärare i dag borde ta till sig Howard Gardners (1994)
teori om de sju intelligenserna och försöka inreda klassrummen så att alla elevers olika intelligenser får
chans att utvecklas.

Efter de studier jag gjort, har jag blivit medveten om att eleverna vet hur de vill att deras klassrumsmiljö
ska vara utformat och inrett för att de ska trivas och vara kunskapande personer. Många av elevernas
tankar och idéer om hur ett klassrum bör vara är något som forskning kommit fram till att så bör det vara
i ett klassrum för att eleverna ska kunna koncentrera sig och vara effektiva.
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När jag analyserat elevernas bilder har jag funnit att eleverna ritar klassrum som är regelbundna och
fyrkantiga. Bänkarna står på rader och frökens kateder är längst fram i klassrummet. Svarta tavlan finns
med på nästan alla bilder. Detta är något som motsäger  teorin om att eleverna trivs bäst i oregelbundna
rum fast jag tror att eleverna ritat dessa regelbundna klassrum som ett resultat av hur alla deras klassrum
faktiskt ser ut i dag. De är låsta vid hur det ser ut och har svårt att gå ifrån det traditionella klassrummet.

En god inlärningsmiljö för eleverna är när det är tyst runt om kring dem, men de hävdar att de kan
arbeta med lite ljud omkring sig vilket är positivt då ett klassrum sällan är helt tyst och lugnt. Mer än
hälften av eleverna i enkätundersökningen vill gärna lyssna på musik när de arbetar. Jag upplever det
positivt att de verkligen tänker efter hur de vill ha det i klassrummet och kan musik bidraga till att
eleverna lär sig bättre så kan det vara någonting som man åtminstone bör prova lite då och då.

Flertalet elever vill sitta i en mjuk soffa eller fåtölj när de studerar. Som det ser ut i de flesta klassrum
idag så finns det bara hårda stolar och bänkar där eleverna ska tillbringa hela dagarna. Enkla lösningar är
att ha mjuka kuddar att sitta på eller att införskaffa enklare soffor där eleverna kan försjunka i sina
arbetsuppgifter.

En intressant fråga handlar om ljuset i klassrummet. Tolv elever av nitton vill att rummet de studerar i ska
vara mörkt och de vill endast ha ljus över det bord de studerar vid, en tankeställare till alla klassrum
som är upplysta med starka lysrör. I klassrummen bör det finnas olika sorters ljus eller lampor som är
reglerbara så att man kan anpassa ljus efter behov.

Temperaturen i klassrummet bör enligt eleverna inte vara för varmt eller för kallt. Detta kan vara en
svårighet att hitta en temperatur som tillgodoser allas behov. Men man kan försöka göra det bästa av
situationen genom att t ex placera elever som fryser vid elementen eller uppmana dem att ta med varma
tröjor och tofflor. Det gäller att vara kreativ och hitta lösningar för att eleverna ska ha en god
förutsättning för lärandet.

De likheter jag fann mellan pilotstudien och huvudstudien var att eleverna i de båda undersökningarna
målade datorer men även godis och mat. Att ha flera datorer i klassrummet är något som de flesta elever
i år 6 ritade. Något som kan tolkas som att de vill ha större möjlighet till att vara kunskapande personer
med hjälp av datorn. Att de målar godis och mat är ett tydligt tecken på deras behov av att kunna äta
något när de blir hungriga. Många elever äter endast lunch i skolan vilket ibland inte är tillräckligt för att
de ska orka hela dagen. Att ha frukt och någon form av dryck i klassrummet skulle inte vara en dum idé
för att öka elevernas effektivitet.

Den skillnad jag fann mellan pilotstudien och huvudstudien var att eleverna i huvudstudien är äldre och
mer kunskapsinriktade, t ex de ville ha fler bokhyllor i klassrummet och datorer som de kunde forska
på. Detta kan ha sin förklaring i att jag i min instruktion sa till eleverna i år 6 att de skulle lära sig något i
deras klassrum. En annan förklaring kan vara att de är medvetna om att kunskap och litteratur är viktigt
för de fortsatta studierna.

De är vi lärare som tillsammans med eleverna måste finna den fysiska klassrumsmiljö som passar bäst i
undervisnings- och inlärningssyfte. Det är eleverna som vet hur de på bästa sätt kan lära sig något. Sedan
är det inte sagt att det är lätt att hitta ett klassrum som tillfredsställer alla elever, men vi lärare måste bli
medvetna om hur viktig den fysiska miljön är för inlärningen.
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Förslag till vidare forskning

Det finns många olika perspektiv på det fysiska klassrummet och dess påverkan på inlärningen som jag
skulle vilja forska vidare om. Ett perspektiv skulle vara att undersöka skillnader mellan flickors och
pojkars syn på hur det fysiska klassrummet bör vara inrett för att de ska kunna vara kunskapande
personer. Ett annat perspektiv skulle vara att undersöka lärares syn på hur de tycker att ett klassrum ska
vara utformat för att vara en god inlärningsmiljö. Slutligen skulle jag tycka att det var intressant att forska
om hur det fysiska klassrummets utformning kan påverka elever med koncentrationssvårigheter.
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BILAGA

I. Inlärningsmiljö JA NEJ

A. Ljud

 1. Jag studerar bäst när det är tyst. …… ……
 2. Jag kan arbeta med lite ljud. …… ……
 3. Jag kan förtränga ljud när jag arbetar/studerar. …… ……
 4. I allmänhet kan jag koncentrera mig när det är ljud. …… ……
 5. Mestadels föredrar jag att studera med dämpad musik. …… ……
 6. Jag kan arbeta eller studera med vilket slags musik som
     helst. …… ……
 7. Jag tycker om att studera med rock- eller dansmusik. …… ……
 8. Jag har svårt att koncentrera mig eller studera med musik. …… ……
 9. Jag kan koncentrera mig när folk talar tyst. …… ……
10. Jag kan studera medan folk talar. …… ……
11. Jag kan förtränga de flesta ljud när jag koncentrera mig. …… ……
12. Det är svårt att förtränga ljudet från teven när jag
      koncentrerar mig. …… ……
13. Jag blir störd av ljud när jag studerar. …… ……
14. Musik med text hindrar mig från att studera. …… ……

B. Ljus JA NEJ

 1. Jag tycker om att studera i stark belysning. …… ……
 2. Jag studerar bäst i dämpad belysning. …… ……
 3. Jag tycker om att läsa utomhus. …… ……
 4. Jag kan bara studera en kort tid om belysningen är dämpad. …… ……
 5. När jag studerar tänder jag alla lampor. …… ……
 6. Jag läser eller arbetar ofta med dämpad belysning. …… ……
 7. Jag studerar vanligen under en lampa med skärm medan resten
     av rummet är ganska mörkt. …… ……

C. Temperatur JA NEJ

 1. Jag kan koncentrera mig om det är varmt. …… ……
 2. Jag kan koncentrera mig om det är kallt. …… ……
 3. Jag fryser mer än de flesta människor. …… ……
 4. Jag känner mig varmare än de flesta. …… ……
 5. Jag tycker om sommaren. …… ……
 6. När det är kallt ute vill jag vara inomhus. …… ……
 7. När det är varmt ute vill jag vara inomhus …… ……
 8. När det är varmt ute går jag ut och leker. …… ……
 9. När det är kallt ute går jag ut och leker. …… ……
10. Jag tycker extrem värme eller kyla är obehaglig. …… ……
11. Jag tycker om vintern. …… ……



35

D. Omgivning JA NEJ

 1. När jag studerar tycker jag om att sitta på golvet. …… ……
 2. När jag studerar tycker jag om att sitta i en mjuk fåtölj
     eller en soffa. …… ……
 3. Jag blir sömnig om jag inte sitter på en hård stol när jag
     studerar. …… ……
 4. Jag tycker att det är svårt att studera i skolan. …… ……
 5. Jag gör alla mina läxor hemma. …… ……
 6. Jag läser alltid till prov hemma. …… ……
 7. Jag gör alla mina läxor i skolan. …… ……
 8. Jag tycker det är svårt att koncentrera mig på studierna
     hemma. …… ……
 9. Jag arbetar/studerar bäst på biblioteket. …… ……
10. Jag kan studera nästan överallt. …… ……
11. Jag tycker om att studera i sängen. …… ……
12. Jag tycker om att studera när jag sitter på en matta eller
      en filt. …… ……
13. Jag kan studera när jag sitter på golvet, i en fåtölj, på
      soffan och vid mitt skrivbord. …… ……
14. Jag studerar ofta i badrummet. …… ……

Ur Dunn & Dunn 1995


