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1 Inledning och syfte 
 
 

1.1 Inledning 
Mitt intresse för skolmiljön, och främst då klassrumsmiljön, började när jag gick mitt första år 

på Lärarprogrammet i Norrköping. Intresset tog sin början efter ett studiebesök på 

Folkparksskolan i Norrköping där jag mötte en klassrumsmiljö som jag aldrig tidigare sett. De 

klassrumsmiljöer som jag har kommit i kontakt med, via min egen skolgång och den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på Lärarprogrammet, har varit ”fattiga” på färger 

och om det funnits färg så har det varit orange, brunt, grått och grönt. Dessa färger har, enligt 

mig, varit mörka och dystra. Dagsljus och belysning har gett ett dåligt och skumt ljus. 

Möblerna har varit slitna bord eller bänkar, dåliga stolar och i vissa fall en soffa. Alla möbler 

har varit vända mot tavlan längst fram i klassrummet. På Folkparksskolan är klassrummen i 

ljusa färger och möblemanget består av bord, stolar, soffor och fåtöljer. Lokalerna har bra 

belysning och fönster som släpper in dagsljus. Möblerna är till viss del vända mot tavlan men 

i betydligt mindre utsträckning än de klassrum jag tidigare sett. Under mitt andra år valde jag 

att läsa IKT-inriktningen (informations- och kommunikationsteknik) och under den sista 

kursen läste jag en bok som handlar om hur skolledare ser på sin roll och IT-utvecklingen i 

skolan. I boken säger en av skolledarna så här: 

 

Gamla skolbyggnader finns kvar länge än. De är utformade efter de behov samhället hade för 

sina medborgare då de byggdes i början av 1900-talet. Men arbetslagsformen kräver nya 

lokaler. Olika stora rum för olika arbetssätt./… / Något som Gunnar Löwenhielm också 

påpekar är att ”det sitter i väggarna”, den dolda läroplanen måste hela tiden lyftas fram och 

förändras, för att skapa en ny skola med lärande rum.  Skolledare, F-5 

(Gundhäll Wood, 2002, s.35) 

 

Detta fick mig att börja fundera vidare kring klassrumsmiljön och dess funktion och det var då 

som jag bestämde mig för att skriva min C-uppsats kring detta ämne. 

 

Under min tid på Lärarprogrammet har jag fått kunskaper kring hur individen lär sig och vad 

som kan påverka individens lärande t ex läs- och skrivsvårigheter, psykosociala problem och 

olika former av funktionshinder. Jag har fått mycket kunskap om eleven men jag saknar en 

diskussion om klassrummet. Jag känner att det är viktigt för mig som blivande pedagog att 
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förstå och känna till hur klassrumsmiljön kan påverka inlärningen samt att utifrån denna 

kunskap kunna skapa en bra arbetsmiljö för mina blivande elever. 

 

När ett barn börjar skolan kommer det till en miljö som redan är färdiginredd. Jag anser att 

dagens elever har lite att säga till om när det gäller deras klassrumsmiljö. Detta får mig att 

undra vad eleverna tycker om sin klassrumsmiljö och om deras inställning till den, kan 

påverka deras lärande. 

 

Jag kommer i uppsatsen att belysa olika faktorer i klassrumsmiljön som kan påverka barns 

lärande. Faktorerna som belyses är färg, ljus, temperatur och luft, ljud, och skolmöbler samt 

rumsutformning. När det gäller den empiriska studien kommer jag att samtala med barn om 

vad de tycker om sin klassrumsmiljö. Samtalen kommer att ha sin utgångspunkt i den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Ansatsen handlar om hur individen upplever/uppfattar 

ett fenomen, i detta fall klassrumsmiljön. 

 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur barnen i skolan upplever sin klassrumsmiljö 

samt hur den kan påverkar dem. Utifrån studiens syfte har jag kommit från till två 

frågeställningar. Dessa är: 

• Vad tycker barnen om sin klassrumsmiljö? 

• Hur påverkas barnens lärande av klassrumsmiljön? 
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2 Litteraturbakgrund 
Här kommer jag att ge min studie en bakgrund i form av en genomgång av forskning och 

litteratur som är relevant för ämnet. Till att börja med kommer jag att visa hur människan 

uppfattar rummet. För att kunna diskutera olika faktorer kring rummet måste vi först förstå 

hur människan skapar sin rumsuppfattning och rumsbildning. 

 
 

2.1 Rumsuppfattning 
För att kunna diskutera rumsuppfattning måste vi först ställa oss frågan: Vad är ett rum? 

Ekman (1996) diskuterar denna fråga. Ett rum begränsas inte av fyra väggar utan finns 

överallt. I skogen, i trädet, i staden, i äpplets kärnhus, till och med i människan. Rummet är en 

boning. Människan kan, om hon vill, upptäcka rum var helst hon befinner sig. Barnet, enligt 

Ekman (1996), skapar sin rumsuppfattning genom att leka i och upptäcka rummet samt att 

bygga egna rum, t ex kojor. Lundahl (1995) påpekar också att barnet fantiserar om rum och 

söker efter rum både inne och ute. Piaget (1988) skriver att barnet, genom låtsasleken, 

utvecklar sina föreställningar om omvärlden och lär sig förstå den genom detta. I leken 

bearbetar barnet sina intryck från omvärlden och skapar egna sammanhang kring den. 

Gulliksson (1992) skriver att människan först och främst uppfattar rummet som en helhet där 

färger, former, ljus och material samverkar. Därefter ses de enskilda detaljerna i rummet som t 

ex gardiner. Människans uppfattning av rummet präglas också av den form av verksamhet 

som pågår där. 

 

Hjort (1983) diskuterar innebörden av rumsuppfattning som begrepp. Han skriver att 

innebörden är olika beroende på vem som använder det. Det kan innebära förmågan att tänka 

och förstå tredimensionellt. För en arkitekt innebär rumsuppfattning de arkitektoniska regler 

och lagar som styr dennes gestaltande. I Matematik – ett kommunikationsämne (1996) 

diskuteras i kapitlet, ”Rumsuppfattning och geometri”, också innebörden av rumsuppfattning. 

Rumsuppfattning innebär här att ha förståelse och kunskaper som är viktiga för att kunna 

orientera sig i rummet. Detta handlar om att kunna förstå och använda information om saker 

och ting i rummet samt hur dessa befinner sig i förhållande till omgivningen. 

 3



2.2 Rummet 
Här kommer jag att presentera olika faktorer i rummet som jag finner intressanta samt som är 

av intresse för studien. Jag har valt att låta tidigare forskning ingå under de olika rubrikerna 

istället för att ge det en egen rubrik. Under en del rubriker kan det tillsynes verka som tidigare 

forskning glömts bort men så är inte fallet, utan det beror på att det har varit svårt att hitta 

forskning kring området. 

 
 

2.2.1 Rumsutformning 
En väl genomtänkt arkitektur och ett väl planerat färg- och formspråk, ger en bra grund till en 

trivsam arbetsplats. Detta gör också att det blir lättare att orientera sig i rummet. Människans 

känsloliv påverkas i hög grad av vad hon ser runt omkring sig. Det är viktigt att vi upplever 

rummets begränsningar i form av synbara skillnader mellan golv, tak och väggar. Detta för att 

man ska känna att man har skydd där man arbetar. Vidare skapar denna känsla trygghet och 

att känna sig trygg är mycket betydelsefullt för lärandet (Gulliksson, 1992; Saint-Gobain 

Ecophon AB, 2002). 

 

Rummets form och storlek påverkar oss inte bara praktiskt utan också psykiskt. Ett rum som 

är för stort för sin funktion kan upplevas som ödsligt och utelämnande. Detta kan ge upphov 

till torgskräck. Dessutom kan det uppfattas som rörigt, då dess begränsningsytor blir svåra att 

uppfatta. Ett rum som är för litet kan däremot upplevas som tryckande och påträngande, vilket 

kan ge upphov till cellskräck (Gulliksson, 1992; Saint-Gobain Ecophon AB, 2002). 

 
 

2.2.2 Färg 
Upplevelsen av färg varierar från människa till människa. Upplevelsen påverkas av 

människans hälsa, kulturella bakgrund och förmåga till att se färger (Marthin, 1976). 

Färgupplevelsen kan vara antingen av emotionell art eller ren iakttagelse. Emotionell 

färgupplevelse innebär att färgen upplevs som varm eller kall, vacker eller ful, sjuklig eller 

frisk o s v (Gulliksson, 1992). 

 

I boken Upplevelse av färg och färgsatt miljö sammanfattar en av författarna, Rikard Küller 

(1995), olika forskningsresultat rörande färgers påverkan i upplevelsen av temperatur samt 

färgaktivering. Han tar upp Mikellides undersökning, från 1979, där 500 personer på sin 

 4



arbetsplats fick uppleva rödaktiga och blåaktiga färger i rum och korridorer. Försöket visade 

att rödaktiga färger upplevs som varma medan blåaktiga upplevs som kalla. Vidare 

sammanfattar Küller undersökningar gjorda av Berry 1961, Bennet och Rey 1972, Fanger 

1977, Bell och Green 1980 och Mikellides 1989. Alla undersökningarna genomfördes i 

laboratoriemiljöer, där försökspersoner fick vistas i rum med olika färgsättning och under 

tiden beskriva hur de upplevde temperaturen. Syftet var att se om färger hade någon inverkan 

på upplevelsen av temperatur. Küller skriver i sin slutsats att undersökningarna mer eller 

mindre misslyckades att påvisa om färgsättningen hade någon inverkan på upplevelsen av 

temperaturer, trots det att utförandet varit olika. Han påpekar att den korta tidsperioden som 

undersökningarna pågick, kan ha varit en faktor som påverkat resultatet. Den längsta 

tidsperioden var några timmar. Utifrån denna faktor påpekar Küller att man inte kan utesluta 

om färger har inverkan på upplevelsen av temperatur då det behövs genomföras 

undersökningar med längre undersökningstid. Detta för att kunna se långtidseffekten av 

inverkan av färger. 

 

Küller (1995) sammanfattar även forskning gjord kring färgaktivering. Han skriver att röda, 

orangea och gula färger anses ha en aktiverande effekt hos människan medan blåa, gröna och 

lilaaktiga färger anses vara lugnande. De undersökningar Küller sammanfattar har två skilda 

tillvägagångssätt. Syftet med dessa är dock lika, att undersöka om hjärnan aktiveras av 

färgstimulering. Undersökningar gjorda av Wilson 1966, Ali 1972, Jacobs och Hustmeyer 

1974 och Caldwell och Jones 1985, genomfördes genom att försökspersonen antingen fick 

titta på en skärm som belystes med olika färger eller projicerades med färgat ljus direkt mot 

ögat. Detta samtidigt som hjärnaktivitet och puls mättes. Küller och Mikellides genomförde 

sina undersökningar genom att låta försökspersonerna arbeta i rum med olika färgsättning. 

Även här mättes hjärnaktiviteten och puls hos försökspersonerna. I sin slutsats kring 

färgaktivering skriver Küller att undersökningarna visar att människan påverkas av färger i 

fysiologiskt avseende. Starka och varma färger aktiverar hjärnan medan gråaktiga och 

blåaktiga färger minskar aktiveringen. Küller påpekar dock att i vissa fall kan varma och 

starka färger verka lugnande och detta kan beror på att hjärnan hämmas i 

uppmärksamhetskrävande miljöer. 

 

Även J W Goethe (1976) hade tankar kring färgaktivering. I sin bok Färglära skriver han om 

hur olika färger ger olika reaktioner. Enligt Goethe ger gult och orange upphov till rörligt och 

livligt tänkande. Rött ger upprört handlande medan grönt gör oss känslosamt drömmande. 
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Blått ger allvarligt betraktande och violett gör människan längtansfullt skådande. Inom 

Waldorfpedagogiken har dessa tankar kring färgaktivering tagits tillvara i färgsättningen av 

klassrummet. Varje klassrum får sin färg beroende på vilken årskurs som huserar där. I år 1-5 

är klassrummen i röda, orangea och gula färger. Detta för att dessa färger ska stimulera barnet 

till aktivitet och kreativitet. I år 6-9 samt gymnasiet är klassrummen i gröna och blåa färger. 

Dessa färger ska lugna kroppens aktivitet samtidigt som den stimulerar den mentala 

aktiviteten (Ekman, 2004). 

 
 

2.2.3 Ljus 
Ögat är det organ som tar emot och förmedlar flest intryck till vår hjärna (ABB Fläkt m fl, 

1996). När ljusstrålningen når ögat passerar det in genom bindhinnan, regnbågshinnan, 

hornhinnan, linsen och glaskroppen tills det slutligen når näthinnan där det bearbetas av 

receptorer. Receptorerna omvandlar ljusstrålningen till nervimpulser. Av dessa nervimpulser 

skapas information om kontraster och färg. Informationen förs vidare genom synnerven till 

hjärnan där den tolkas. Tolkningen i hjärnan stödjer sig på minnet då detta påverkar hur vi 

uppfattar vad vi ser och vilka reaktioner det väcker hos oss (Hjertén, Mattson & Westholm, 

2001). 

 

Ögat anpassar sig efter ljuset i ett rum. Detta kallas för adaption. När vi kommer in i ett ljust 

rum så blir pupillen i ögat mindre för att dämpa bländningen. Om vi kommer från ett mörkt 

rum till ett ljust så kan det vara så att ögat inte hinner med att adaptera sig och vi blir bländade 

och tillfälligt blinda. I ett mörkt rum adapterar sig ögat genom att göra pupillen större för att 

släppa in så mycket ljus som möjligt. Detta för att vi ska kunna se omgivningarna i ett mörkt 

rum (Hjertén m fl, 2001; Magnusson & Qvist, 1989). 

 

Människan är beroende av ljus, inte enbart för att kunna se utan också för att må bra. Ljuset 

inbjuder till aktivitet medan mörker inbjuder till vila. Avsaknad av ljus påverkar kroppens 

produktion av hormonet melatonin. Ju svagare ljus, desto högre produktion. Detta gör att vi 

känner oss trötta (Gulliksson, 1992; Hellberg, 1996; Hjertén m fl, 2001; Saint-Gobain 

Ecophon AB, 2002). Med mycket ljus ökar kroppens produktion av hormonet kortisol. Detta 

påverkar oss så att vi känner oss pigga och vakna. Dock kan för mycket av ämnet bidra till 

ökad stress (Saint-Gobain Ecophon AB, 2002). 
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Det är inte bara dagsljuset som påverkar oss utan även hur belysningen i ett rum är beskaffad. 

En dålig belysning ger upphov till störande skuggor och obehagsbländning som kan leda till 

trötthet, huvudvärk och illamående samt att man intar en felaktig arbetsställning som kan ge 

upphov till nack- och ryggont. (Gulliksson, 1992) 

 

I skolan är det viktigt med en bra ljusmiljö då den stödjer undervisningen och underlättar för 

barnens lärande (Hellberg, 1996; ABB Fläkt m fl, 1996). Detta ger förutsättningar för lättare 

avläsning av lärarens och elevernas minspel, vilket underlättar kommunikationen i 

klassrummet (Hellberg, 1996). En bra ljusmiljö i skolan är beroende av olika faktorer såsom 

belysningsstyrka, luminans, kontrast och färgtemperatur och färgåtergivning. 

Belysningsstyrkan är ett mått på hur mycket ljus som träffar en yta. Belysningsstyrkan är 

avgörande för synprestationen. Ju bättre ljus ett rum har, desto lättare blir det att urskilja fina 

detaljer och svaga kontraster. Luminansen beskriver hur ljus en yta är. Det är luminansen 

tillsammans med färgintrycken som påverkar våra synintryck. Ögats adaption bestäms av 

luminansen. Är luminansen låg, tar adaptionen längre tid. Ögat söker sig dessutom till de 

ljusaste delarna av ett rum och adapterar sig efter dessa. Detta kan vara irriterande och 

tröttande om den egna arbetsplatsen är mörkare än omgivningen. Luminansskillnaden mellan 

ett synobjekt och bakgrunden kallas för kontrast. För att kunna se bra är det viktigt med så 

hög kontrast som möjligt. Kontrasten är beroende av ljusets riktning mot föremålet, 

föremålets reflexionsegenskaper och betraktningsriktningen i förhållande till ljusets riktning. 

En bra kontrast nås genom att ljusets riktning är vinkelrät mot betraktningsriktningen (ABB 

Fläkt m fl, 1996; Gulliksson, 1992; Hellberg, 1996). 

 

Färgåtergivning är ljusets förmåga att återge färger. I skolan används ofta lysrör. Lysrörens 

färgåtergivning delas in i tre kategorier, utmärkt, god och mindre god. Den första kategorin 

ger ingen färgförvrängning medan det sista har stora brister i detta. I skolor används oftast 

lysrör med god färgåtergivning då man eftersträvar en lagom återgivning av färger. 

Färgtemperatur beskriver ljusets färg. Det är detta som är mest synbart hos en ljuskälla. När 

en lampa lyser så upplever vi ljuset varmt eller kallt precis på samma sätt som vi upplever 

färger. Färgåtergivning och färgtemperatur är viktigt att ha i beaktning vid inredning av en 

skola då interiörfärger och ljusets färg har betydelse för hur rummet upplevs (ABB Fläkt m fl; 

1996, Gulliksson, 1992; Hellberg, 1996). 
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2.2.4 Temperatur och luft 
Hur vi människor upplever värme och kyla, är individuellt. Den temperatur som är behaglig 

för en person, behöver inte vara behaglig för personen bredvid. Dessutom påverkas 

upplevelsen av klädval och aktivitet. Barn är generellt mer känsliga för temperaturskillnader 

än en vuxen människa (Gulliksson, 1992; Magnusson & Qvist, 1989).  

 

Människans prestationsförmåga påverkas när vi utsätts för olika rumstemperaturer. När 

kroppen utsätts för värmehöjning så ökar kroppstemperaturen vilket innebär att musklernas 

aktivitet sänks och vakenhetsgraden i kroppen sjunker. Detta påverkar den mentala aktiviteten 

negativt och arbetstakten sjunker (Löfstedt, 1976; Gulliksson, 1992). När vi blir utsatta för 

nedkylning så ökar musklernas aktivitet och om kroppen blir riktigt kall börjar musklerna att 

skaka. Att musklernas aktivitet ökar beror på att kroppen försöker producera värme. 

Effekterna av nedkylning blir att de finmotoriska färdigheterna, handarbete och 

fingersnabbhet, fungerar sämre. Obehag kan också upplevas då kroppen, för att spara värme, 

sänker temperaturen i händer och fötter (Meigal, Oksa m fl 1998; Gulliksson, 1992).  

 

I en studie av Holmberg och Wyon (1970) undersöker författarna hur barns skolarbete 

påverkas av temperaturhöjningar i klassrummet. Barn i årskurs tre och fem testades i svenska 

och matematik under olika temperaturförhållanden. Tre olika temperaturer testades: 20 

grader, 27 grader och 30 grader. Försöket visade att när temperaturen höjdes så fick barnen 

sämre testresultat. Barnens koncentration och perceptuella snabbhet påverkades negativt av 

temperaturhöjningarna samt att deras allmänna välbefinnande påverkades. Studien visar att 

barnens bästa testresultat nåddes då temperaturen i klassrummet var 20 grader. Wyon (1969) 

har i en tidigare undersökning studerat samma fenomen. Undersökningen ägde inte rum på en 

skola utan i en klimatkammare där man kunde ställa in den önskvärda temperaturen. 

Undersökningen genomfördes på Astonuniversitet i Birmingham. 30 pojkar i 11-års åldern 

deltog i undersökningen. Pojkarna testades i matematik och läsförståelse under olika 

temperaturförhållanden. Temperaturerna, i vilka barnen testades, var 20 grader och 27 grader. 

Denna undersökning påvisar samma resultat som den undersökning gjord av Holmberg och 

Wyon (1970) ett år senare, d v s att en temperaturhöjning påverkar förmågan till inlärning 

samt arbetstakt. 

 

I en bok av Hellberg (1996) rekommenderas en temperatur på ca 20-22 grader i skollokaler. 

Det finns olika faktorer som påverkar rumstemperaturen i skollokaler. Det förekommer ofta 
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en fönstervägg med stora glasytor och dessa glasytor påverkas av årstidernas klimat. Under 

vintern ger de upphov till att rumstemperaturen upplevs kyligare än vad den egentligen är, 

medan de under våren och försommaren släpper in solljus som ger upphov till en 

värmehöjning. Andra faktorer som påverkar är lampor, datorer och hur många personer som 

finns i lokalen. Dessa faktorer alstrar värme och ger en värmehöjning i rummet.   

 

Rumstemperaturen samt antalet människor i rummet påverkar luftkvaliteten. Det är först och 

främst vårt luktsinne som avgör hur vi upplever luften i ett rum. Anledningen till detta är att 

luktsinnet är mycket känsligt och kan känna av låga doser av främmande ämnen i luften 

(Magnusson & Qvist, 1989). 

 
 

2.2.5 Ljud 
Det mänskliga örat uppfattar ljud genom att olika tryckvariationer, svängningar, i luften får 

trumhinnan att vibrera. Vibrationerna i trumhinnan förs vidare via örats mellanben till 

hörselsnäckan. I hörselsnäckan finns det vätska som reagerar på vibrationerna. Vätskan slår 

mot de nervceller som finns där och som i sin tur sedan skickar signaler till hörselcentrum i 

hjärnan. Människan kan uppfatta många tryckvariationer. De kallas för ljudtryck och mäts i 

decibel (dB). Vid ca 110 dB upplever vi obehag och gränsen för smärta är vid ca 130-140 dB 

(Hellberg, 1996; Åkerlöf, 2001; Andersson, 1998). Hur vi uppfattar ljud påverkas också av 

ljudets tonhöjd även kallat för frekvens och som anges i Hertz (Hz). Örats känslighet är störst 

i frekvensområdet 2000-6000 Hz (Hellberg, 1996; Gulliksson, 1992). 

  

Hur vi upplever ljud har att göra med vår attityd och acceptans av dem. Detta varierar från 

människa till människa. Det som är njutbart för en person kan vara oacceptabelt för någon 

annan. Musiksmak är ett sådant område där detta blir mycket tydligt (Engström, 1988). 

 

Det finns även ljud som vi inte hör men som vi ändå påverkas av. Dessa ljud ligger över 

respektive under det hörbara frekvensområdet. Detta ligger mellan 20 Hz och 20000 Hz. 

Ljuden kallas för ultraljud och infraljud. Infraljud kan ge upphov till huvudvärk, trötthet och 

illamående (Magnusson & Qvist, 1989; Andersson, 1998). Detta då det stimulerar hela 

innerörat och påverkar balanssinnet. Ultraljud kan ge upphov till hörselnedsättning vid en 

längre tids exponering samt ge vävnadsskador genom uppvärmning av huden vid kontakt med 

en ljudkälla som avger det (Andersson, 1998).  
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Andra ljud som vi hör och som vi påverkas av är buller. Buller definieras som oönskat ljud. I 

skolan är det viktigt med en god ljudmiljö då inlärningen bl a stödjer sig på hörseln och 

hörselminnet. Det som ofta gör att skolan har en dålig ljudmiljö, är bakgrundsbuller t ex ljud 

från element och ventilationens sus.  Detta innebär inte någon risk för hörselskador eller 

svårigheter att göra sig hörd. Det som bakgrundsbuller kan medföra är ökad stress, sämre 

koncentration, minskad noggrannhet och svårigheter med att uppfatta vad lärare och elever 

säger (Hellberg, 1996; Gulliksson, 1992). Buller påverkar även motivationsförmågan vilket 

visar sig genom att barnen får en benägenhet att ge upp tidigare med sina uppgifter då bullret 

stör tankeverksamheten (Lundquist, 2003; Edworthy, 1997; Saint-Gobain Ecophon AB, 

2002). Att bli utsatt för buller under en längre tid kan ge en tillfällig bullerskada som kan vara 

kvar i upp till ett dygn. Skadan kan bestå av att man upplever en lockkänsla och hör sus eller 

toner som inte finns. En bestående bullerskada gör att det blir svårt att uppfatta tal där det 

finns störande omgivningsljud (Engström, 1988).  

 

Vidare påverkas ljudmiljön av rumsakustiken, vilket beskriver hur ljudet reflekteras och 

absorberas i ett rum. Rumsakustiken i ett rum påverkas av olika faktorer såsom rummets 

storlek och utformning, byggnadsmaterial, möblering och rummets aktivitet. När någon talar, 

t ex läraren, så reflekteras ljudet mot golv och väggar och absorberas av olika material vilket 

påverkar hörbarheten. När ljudet reflekteras för mycket mot olika ytor bildas en efterklang 

som gör det svårt att uppfatta vad som sägs, då ljudet är fördröjt när det når lyssnaren. Om 

ljudet absorberas för mycket kommer lyssnaren att uppleva ljudet som dämpat och ha svårare 

att höra vad som sägs. För en god rumsakustik krävs både att rummet absorberar och 

reflekterar ljud, dock ska reflektionen av ljudet vara mindre i förhållande till absorptionen, då 

för mycket reflektion av ljud ger en ökad efterklang (Hellberg, 1996; Gulliksson, 1992; 

Åkerlöf, 2001). En god rumsakustik skapar trygghet och lugnare stämning genom att man hör 

och hörs utan extra ansträngning (Saint-Gobain Ecophon AB, 2002). 

 
 

2.2.6 Skolmöbler 
Människan sitter sönder sin kropp. Stolen har nästan blivit en extra kroppsdel hos oss, enligt 

den danska psykologen Lis Ahlman (citerad/refererad av Lundahl, 1995). Dåligt sittande kan 

ge huvudvärk, ryggont och cirkulationsbesvär. Ahlman har studerat hur det dåliga sittandet 

gått nedåt i åldrarna. Barnet passiveras genom att det sätts i en stol innan kroppen är färdigt 
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för det. Barnets muskler måste stärkas genom att det får röra sig fritt innan det sätts i en stol. 

Effekterna av dåliga sittvanor visar sig mycket tidigt, enligt Ahlman. Barn som suttit på 

golvet på madrasser eller kuddar får en ihopsjunken kroppshållning då det mjuka underlaget 

hindrar barns rörelser. Barn som suttit direkt på golvet får en mer naturlig hållning då de sitter 

mer rörligt och rakt. 

 

I en artikel av Rita Dunn (1991) diskuterar författaren skolmöbler och dess effekt på barns 

beteende. Hon påpekar att skolan främst handlar om att sitta still och lyssna och hur omöjligt 

detta blir då möblernas hårda utformning inte erbjuder en bekväm sittställning. Går det att 

lyssna aktivt då man sitter obekvämt? Dunn skriver att det alltid finnas barn som har svårt att 

sitta stilla och lyssna. Dessa barn får tillsägning efter tillsägning om att sitta stilla, oftast utan 

resultat. Läraren söker oftast svaret på problemet hos barnet och låter barnet veta att det är 

dennes fel att hon/han inte sitter stilla. Dunn är av en annan åsikt. Hon söker svaret på 

problemet hos möblerna. Hon skriver att möblernas utformning ger upphov till om barnet 

sitter still eller inte. En stol som inte erbjuder en bekväm sittställning, kan det vara omöjligt 

att sitta stilla på. Det leder till att barnen byter sittställning ofta och det upplevs rörigt och 

störande. Dunn påpekar också en intressant skillnad mellan pojkar och flickor då det gäller att 

sitta stilla. Flickor har i längden lättare att sitta stilla på en obekväm stol då flickor och pojkar 

har olika kroppsutformning. Flickor har, enligt Dunn, ”stoppningen” på rätt ställe vilket gör 

att de inte får ont i kroppen lika snabbt som pojkar får.  

 

Hur bör möblerna i skolan vara utformade? Den frågan diskuterar Lindén (1995) i sin bok 

Riktiga rörelser. Hon skriver att skolmöbler är ett problem. De är ofta trasiga och om det finns 

ställbara bord och stolar är det sällan någon som kan hantera dessa. Enligt Lindén bör 

skolmöbler vara utformade så det finns plats för benen och fötterna ska kunna få stöd av 

golvet eller av en fotbräda/fotpall. Vidare bör arbetshöjden vara utformad så att armarna kan 

vila på arbetsytan med överarmarna hängande rakt ner. Arbetsytan bör dessutom vara lite 

lutad så att huvudets framböjning minskas och där igenom minskar belastningen i nacken. 

Som komplement till de vanliga skolmöblerna bör en arbetsplats för stående arbete finnas då 

det ger möjlighet till en varierad arbetsställning och avlastning för kroppen gentemot 

sittandet.  

 

Lindén (1995) tar också upp vikten av att diskutera med barnen i skolan om hur man sitter bra 

när man arbetar. En bra sittställning enligt Lindén innebär att man ska sitta på sittknölarna i 
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rumpan och att ryggen ska vara lätt lutad mot ryggstödet för att ge stöd åt kors-/ländryggen. 

Vidare ska sitsen på stolen trycka i knävecken för att tryck mot benen påfrestar 

blodcirkulationen. En annan sittställning, ridsits, diskuteras av Aava-Hedlund (2002). Namnet 

ridsits kommer av att kroppen får samma ställning som en ryttare. Denna innebär att man drar 

in fötterna under stolens sits så att låren blir framåtlutade. Man bör antingen sitta på stolens 

främre del eller i mitten av den. Ryggen rätas upp och risken för rygg- och nackproblem 

minskar. Denna sittställning kräver en höj- och sänkbar stol. Ahlman (citerad/refererad av 

Lundahl, 1995) har också tankar kring hur en bra sittställning för barn bör vara. Helst bör 

barnet sitta långt fram på stolen utan att stödja ryggen och med fötterna i golvet. Då blir 

kroppshållningen rakare och mer fri. Barnet kan byta sittställning ofta vilket är viktigt för 

koncentrationen. Både Lindén, Aava-Hedlund och Ahlman anser att det är viktigt att variera 

sin sittställning med vilställning, för att inte få en enformig sittställning och att vila kroppen. 

Lindén skriver att den bästa vilställningen fås då man gungar på stolen. Hon påpekar även att 

skolmöbler inte är gjorda för denna slags aktivitet och lätt går sönder. Vidare påpekar dessa 

tre författare vikten av en varierad arbetsställning. Enformig sådan ökar risken för rygg- och 

nackproblem. Därför är det bra att växla mellan stående och sittande arbetsställning. 
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3 Metod 
I min metoddel kommer jag att presentera vilken metod jag har valt att använda. I 

metoddiskussionen kommer jag också att diskutera metodens för- och nackdelar samt försöka 

utvärdera min egen insats. 

 
 

3.1 Val av metod 
Trost (1997) skriver att valet av metod påverkas av syftet med studien. Även frågeställningen 

och studiens teoretiska perspektiv är avgörande. Utifrån mitt syfte har jag valt att använda mig 

av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Intervjuerna kommer att ha sin utgångspunkt i den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Kvale (1997) skriver att den kvalitativa 

forskningsintervjun kännetecknas av att den försöker förstå världen utifrån den intervjuades 

synvinkel. Trost (1997) för ett liknande resonemang om att den kvalitativa intervjun syftar till 

att förstå människans situation och dess sätt att tänka och agera. Kvale säger också att i den 

kvalitativa intervjun byggs kunskap upp då det rör sig om ett samspel där två människor 

utbyter synpunkter om ett ämne som intresserar dem båda. Här instämmer inte Trost utan han 

menar att utifrån hans perspektiv handlar inte intervjun om ett utbyte utan snarare om att 

intervjuaren söker att ta reda på den intervjuades beteenden och känslor och att den 

intervjuade ger den information som intervjuaren söker. Det perspektiv som passar för min 

studie är Trosts, då jag söker tar reda på de intervjuades åsikter och tankar. 

 

I likhet med Kvales och Trosts definitioner av kvalitativ metod söker den fenomenografiska 

ansatsen att beskriva hur människor erfar sin omvärld via olika fenomen. Den söker att 

beskriva människors uppfattning. Fenomenografi är en kvalitativ metod. Det som är 

grundläggande för ansatsen är skillnaden mellan hur någonting är och hur någonting 

uppfattas. Ansatsen delas in i två perspektiv, första ordningens och andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv handlar om fakta, det som kan observeras utifrån. 

Andra ordningens perspektiv handlar om hur människan upplever något, hur något ter sig för 

någon. Andra ordningens perspektiv är utgångspunkten inom fenomenografin (Larsson, 1986; 

Marton & Booth, 2000). Den litteraturbakgrund jag presenterat kan ses ur första ordningens 

perspektiv medan den empiriska studien grundar sig på andra ordningens. Detta då jag vill få 

reda på hur elever tänker och uppfattar sin klassrumsmiljö.  
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Vidare har jag tänkt intervjua eleverna i grupper om två elever i varje. Trost (1997) skriver 

om att göra gruppintervjuer och hans synvinkel på det. Han ser endast nackdelar med att 

använda sig av detta. De problem han beskriver är att det finns risk att alla inte får komma till 

tals och att de intervjuade påverkar varandra negativt, då det finns risk att man inte vågar ge 

uttryck för sina åsikter om de skiljer sig från kamratens. Han tar även upp ett etiskt dilemma 

med att göra gruppintervjuer och det är att tystnadsplikten riskerar att bli lidande då man som 

intervjuare inte kan begära tystnadsplikt av deltagarna i intervjun. Även Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) tar upp samma riskfaktorer med att göra grupp intervjuer men de 

ser även fördelar med detta. De påpekar att barnen blir medvetna om att det finns olika sätt att 

tänka då de får ta del av kamraternas tankar och åsikter. Vilket kan leda till att barnen förstår 

saker på ett annat sätt än de gjorde tidigare.  

 
 

3.2 Urvalsgrupp och bortfall 
Jag har valt att intervjua elever från min vfu-skola (verksamhetsförlagd utbildning). Jag 

tillfrågade 41 elever i åldrarna 10-13 år ifrån två olika klasser. Jag besökte skolan och 

informerade eleverna om att jag gärna ville intervjua dem. Jag berättade om studiens syfte och 

att jag skulle spela in intervjuerna på band och att banden skulle förstöras efter att materialet 

bearbetats, samt att det var frivilligt att deltaga i intervjuerna. Vidare informerade jag att 

deltagande krävde föräldrarnas tillstånd då de inte var myndiga. Vid samma tillfälle delade 

jag även ut ett brev (se bilaga 1) till föräldrarna med samma information som eleverna fått 

samt en fråga om tillstånd att intervjua deras barn. Vid tillfrågningstillfället valde tre elever 

direkt att inte delta. Detta innebar att jag delade ut 38 informationslappar till övriga elever. Av 

dessa 38 lappar fick jag tillbaka 22 med godkännande från föräldrarna. 

 

Anledningen till att jag valt att återgå till min vfu-skola för att genomföra min studie beror på 

att jag är känd av eleverna där. Det finns både för- och nackdelar med detta. Fördelen är att 

eleverna vet vem jag är och det kan vara lättare att prata med en människa som man känner 

igen istället för en okänd. Nackdelen är samma som fördelen, att eleverna känner igen mig 

och har kanske en negativ syn på mig som vuxen ”övervakare” och att detta hämmar intervjun 

istället för att lyfta den.  
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3.3 Etiska ställningstaganden 
Innan jag började med att samla in mitt empiriska material läste jag Trosts (1997) och 

Johanssons och Svedners (2001) forskningsråd kring etiska ställningstaganden. De tar upp 

olika faktorer som tystnadsplikt, vikten av information till informanterna, anonymitet och 

integritet samt om målsmans tillstånd vid intervju av minderårig. Utifrån deras råd gjorde jag 

en rad ställningstaganden och grundade min information till målsman och elever utifrån dessa 

ställningstaganden. De etiska ställningstaganden jag gjorde var att alla som deltog i min 

undersökning skulle vara anonyma samt att värna om barnens integritet genom att de själva 

skulle få välja om de ville delta i studien. Vidare bestämde jag mig för att inget barn skulle få 

delta om det inte hade målsmans tillstånd. 

 
 

3.4 Pilotstudie 
Efter att ha informerat eleverna och fått tillbaka lappar med föräldrars tillstånd, beslöt jag mig 

för att göra två pilotintervjuer. Detta för att utpröva min metod och för att bli medveten om 

hur jag ställde frågor under intervjun. Efter att ha genomfört och transkriberat intervjuerna, 

tycker jag att metoden fungerade bra i stort. Det som inte fungerade var frågornas 

ostrukturerade form. Jag hade inte skrivit ut frågorna i sin helhet utan skrivit ner 

frågeområden. Detta gjorde att jag blev osäker på hur jag skulle formulera frågorna under 

intervjun, vilket ledde till att jag ställde frågorna osammanhängande och svamlade. Jag 

upplevde, under transkriberingen, att detta gjorde barnen förvirrade och osäkra på vad det var 

jag frågade om. Den förändring jag gjorde bestod av att jag skrev ner frågorna i sin helhet för 

att jag skulle kunna se dem under intervjun och kunna ställa frågorna mer lättfattat. Jag ansåg 

att inga övriga förändringar av min metod var nödvändiga. Jag valde att låta pilotintervjuerna 

ingå i resultatet då jag ansåg att de var användbara. 

 
 

3.5 Genomförande av intervjuerna 
Varje intervju började med att jag gick och hämtade två barn. Sedan satte vi oss i ett rum så 

att vi inte skulle bli störda av någon. Därefter började jag med att återigen informera barnen 

om att jag ville spela in intervjun på band och frågade om de tyckte att det var okej om jag 

gjorde det. Efter detta startade jag bandspelaren. Jag började med att jag bad barnen att berätta 

om sitt klassrum för mig. De följande frågorna ställdes i den ordningen de passade beroende 

på vad barnen berättat under den första frågan. Frågorna var: 
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Vad tycker du om färgerna i klassrummet? 

Hur är det att se i klassrummet? 

Hur är det att höra i klassrummet? 

Vad tycker du om möblerna? 

Vad tycker du om klassrummets storlek? 

Hur är temperaturen i klassrummet? 

Hur är det att arbeta i klassrummet? 

 

Utifrån barnens svar följde jag upp med följdfrågor som t ex hur tänker du nu? Hur känns det 

då? Detta för att få barnen att utveckla sina svar mer och ge en djupare innebörd åt svaren. 

Innan jag avslutade varje intervju frågade jag barnen om de hade något annat som de ville 

berätta om sitt klassrum för mig. Efter det avslutade jag intervjuerna med att tacka barnen för 

att de ställde upp på att bli intervjuade. 

 
 

3.6 Bearbetning av material 
Wibeck (2000) skriver att bearbetning av det insamlade materialet är beroende av vilken 

analys som ska göras av det. Hon tar upp olika former av bearbetning och att det bästa 

underlaget för analys är att transkribera materialet. Transkribering innebär att allt som sagts 

under intervjun skrivs ut för att kunna ligga till grund för analysen. Wibeck beskriver olika 

nivåer av transkription samt gör ett påpekande om att nivån är beroende på forskningsfrågan. 

Jag har valt att använda mig av det som Wibeck benämner som analys utan fullständig 

transkription. (s.85) Detta innebär en kortare transkription för att ta till vara innehållet i 

intervjun. Valet gjorde jag därför att barnens tankar är det viktiga för min studie. 

 

Jag kommer att redovisa resultatet utifrån de rubriker som jag har i litteraturbakgrunden. 

Detta för att det ska bli lättöverskådligt för läsaren. Trost (1997) skriver om olika sätt att 

bearbeta och presentera sitt material. Jag kommer att använda mig av kvalitativ metod i min 

bearbetning och resultatredovisning. Detta genom att återge innehållet och variationer i 

svaren, i en sammanfattad version. För att ge läsaren en inblick i barnens svar kommer jag att 

återge några citat ur intervjuerna. Jag kommer inte i detalj att återge hur många barn som sade 

si eller så, därför att detta inte är relevant för min studie. Förekommer det svar där barnen gett 
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samma svar kommer dessa att benämnas som fler av barnen, en del av de intervjuade barnen, 

hälften av barnen o s v. 

 
 

3.7 Metoddiskussion 
I min metodgenomgång beskriver jag nackdelen med att göra gruppintervjuer. Nackdelen 

handlar om gruppåverkan och om hur barnen riskerar att påverkas negativt av varandra genom 

att inte våga säga vad de tänker på eller ge uttryck för en åsikt. Detta fenomen blev jag 

medveten om endast en gång under de olika intervjutillfällena. Ett av barnen ändrade sig för 

att dess åsikt skilde sig från kamratens. Något som jag inte beskriver i min metodgenomgång 

men som jag efterhand har märkt under intervjuernas gång, är att det är vanligt att ett av 

barnen oftast ”leder” intervjun. Vad jag menar med leder, är att det är det barnet som pratar 

mest under intervjun medan det andra är mycket fåordig. Här kan man diskutera vad det är 

som gör att detta händer. Beror det på att det ena barnet är dominant och inte låter sin kompis 

komma till tals eller är det så att det barnet som pratar mest känner sig osäker på själva 

intervjusituationen och ger uttryck för detta genom att prata? Eller kan det vara så att det tysta 

barnet inte ger uttryck för sin åsikt för att det är osäker på vad kompisen kommer att tycka om 

den, eller att det känner sig osäker på intervjusituationen? Jag tror att i de intervjuer detta 

inträffade, så har det berott på att barnen känt sig osäkra på själva intervjusituationen. Jag har 

pratat med barnen under olika tillfällen, då jag har varit på besök eller haft VFU på skolan, 

och vet att de pratar både med sina kamrater och då de blir tillfrågade under en lektion. Jag 

löste detta problem under intervjuerna, genom att vända mig direkt till det tystare barnet och 

fråga vad det tyckte och tänkte.  

 

Vidare beskriver jag även metodens fördelar och jag instämmer i Doverborgs och Pramling 

Samuelssons (2000) positiva tankar kring gruppintervjuer. Jag ser även fler fördelar med det. 

Detta då barnen kan känna sig trygga då de har stöd av en kamrat och att de hjälper varandra 

att utveckla sina tankar och reflektioner. Jag tror att mitt val att göra gruppintervjuer 

påverkade antalet deltagare, därför att jag tror att de ”tysta” barnen, som jag resonerat kring 

ovan, inte hade deltagit om jag valt att göra enskilda intervjuer. Nu fick de en trygghet i form 

av en klasskamrat. 

 

Intervjuerna gjordes efter den fenomenografiska forskningsansatsen, för att jag intresserade 

mig för hur eleverna uppfattade sitt klassrum. Jag hade endast en gång tidigare använt mig av 

 17



den fenomenografiska forskningsansatsen. De svårigheter som jag upplevde då, är samma 

som jag upplevt under detta intervjuarbete. Först och främst handlar det om att inte ställa 

ledande frågor. Fenomenografin syftar till att ta reda på vad en människa tycker och tänker, 

och det uppnås inte genom att ställa ledande frågor. Jag har fått ”bita mig i tungan” många 

gånger, då jag har varit på väg att ställa ledande frågor. Vidare har jag även haft svårigheter 

med att ställa följdfrågor, som hur tänker du nu och liknande. Det känns som om jag pressat 

fram svar ur barnen, då de svarat med att de inte vet. Här har jag också fått passa mig för att 

ställa ledande frågor.  

 

När det gäller min egen insats som intervjuare, tycker jag att den kunde ha varit bättre. Många 

gånger var jag nervös inför och under intervjuerna. Detta tror jag kan ha påverkat intervjuerna 

negativt. Min nervositet blev mycket synligt under transkriberingen då det hördes på min röst 

samt att jag vid olika tillfällen talade mycket osammanhängande. Mitt osammanhängande tal 

kan ha gjort barnen förvirrade då frågorna inte ställdes klart och tydligt. 

 

Trots att mycket av det jag har diskuterat kring mina intervjuer och den använda metoden är 

negativt, anser jag mig ändå var nöjd med det resultat jag fått. Även om barnen inte alltid 

kunde redogöra för sina svar, tycker jag svaren har varit både intressanta och värdefulla för 

studien. Jag tycker den metod jag valde har varit bra för studiens syfte samt gett ett bra 

resultat. Den har fungerat tillfredsställande och jag är nöjd med det arbete jag har gjort. 
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4 Resultat 
Här nedan kommer jag att redovisa resultaten från intervjuerna. Resultatredovisningen och 

resultatdiskussionen kommer att redovisas under samma rubriker som finns i 

litteraturbakgrunden. Detta för att underlätta för dig som läsare. För att ge dig som läser en 

bättre bild av undersökningsklassrummen och en bättre förståelse över barnens svar, kommer 

jag att börja med att beskriva klassrummen samt visa en ritning över det. 

 
 

4.1 Beskrivning av klassrummen 
De båda klassrummen är identiska när det gäller utformning och färg. Klassrummen är stora 

till ytan med högt till tak. Detta beror på att takstolarna är framlagda i taket. Taket och 

väggarna är i samma färg. En av de fyra väggarna består till större delen av fönster, vidare 

finns det även två 

mindre fönster på 

andra platser i 

rummen. Färgen i 

rummen är en ljus 

nyans som skiftar 

mellan vit- och 

gulaktig. 

Möbleringen består 

av bord och stolar 

samt en soffa. Här 

skiljer sig dock 

klassrummen sig åt 

något. I det ena 

klassrummet är stolar 

och bord av en högre 

modell medan de i 

det andra är av en 

lägre modell. 

Dessutom skiljer sig gardinernas färg åt, i det ena är de blåa medan i det andra gröna. Längs 

med väggarna finns det dessutom bokhyllor och byråer där barnen förvarar sina saker. I 

Bild 1 
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rummet finns även en köksdel med diskho och spis. Skolan är från början byggd för att vara 

en förskola. 

 
 

4.2 Resultatredovisning 
 
 

4.2.1 Rumsutformning 
Här är barnen delade i två grupper. Den ena gruppen upplever klassrummet som stort och 

rymligt. De flesta av barnen upplever detta som positivt. Dock finns det barn som upplever 

detta som negativt. 

 

Det är stort och gott om plats. Pojke 10 år. 

Ibland känns det så här jättestort. Det är skönt att vi har mindre rum för då kan 

man sätta sig där och jobba.  Flicka 12 år. 

 

Den andra gruppen av barnen upplever klassrummet som litet och trångt. Dessa barn uppger 

att det är för mycket möbler i rummet och att de är för många i klasserna. En önskan om ett 

större klassrum finns hos barnen. 

 

 Litet utrymme. Flicka 13 år 

 Det skulle kunna vara lite större. Borden står så tätt. Det blir så trångt. Pojke 

 12 år 

 
 

4.2.2 Färg 
Nästan alla barnen uppger att de inte tycker om klassrummets färg. Den upplevs som tråkig 

och oinspirerande. Mer och andra färger önskas av dessa barn. Dessutom upplever en del av 

barnen att den ljusa väggfärgen reflekteras starkt av ljuset i klassrummet och att de får 

obehagskänslor av detta. Exempel på obehagskänslor är huvudvärk och ont i ögonen.  

 

Det är för vitt. Jag vill ha mer färg. Flicka 11 år. 

Det är så här beigea väggar och det är inte färgglatt. Flicka 13 år. 

Det är för lite färg. Pojke 11 år. 
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Det är vitt. Det ser tråkigt ut. Pojke 12 år. 

 

Även soffans och gardinernas färger ogillas av några av barnen. Dessa färger anses inte passa 

ihop och det är något som barnen irriterar sig över. Andra färger önskas på dessa.  

 

 Gardinerna är för mörka. Flicka 13 år. 

 Soffan den är inte snygg. Flicka 13 år. 

 Soffan och gardinerna passar inte. Pojke 12 år 

 

Endast ett fåtal av barnen är nöjda med klassrummets färger. Dessa barn uppger ingen 

speciellt orsak till detta. 

 

 Det är fint med färgerna. Pojke 10 år. 

 Fina färger. Flicka 13 år. 

 

De barnen som ogillade klassrummets färg blev tillfrågade om vilken färg de skulle vilja ha 

istället. Färger som röd, blå, grön och ljusblå var de vanligaste svaren. Några av barnen 

önskade en förmörkning av den nuvarande färgen. 

 

 Jag tycker att den skulle kunna vara blå. Flicka 11 år 

 Den skulle kunna vara mörkare vitt. Flicka 10 år. 

 Lite ljusblått. Pojke 11 år. 

 

Barnen blev även tillfrågade om hur det skulle kännas om färgen i klassrummet förändrades. 

De barnen som angett blå färg uppgav att de trodde det skulle kännas kallare i klassrummet. 

De barn som angett andra färger uppgav att det skulle bli roligare att jobba och att de skulle 

bli mer inspirerade till det. 

 

 Det skulle nog bli kallare då. Flicka 12 år. 

 Det skulle bli roligare att jobba. Flicka 13 år. 

 Man skulle behöva mer färg och tavlor så man blir inspirerad. Flicka 13 år. 
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4.2.3 Ljus 
När det gäller ljuset i klassrummet är barnens åsikter indelade i två grupper. Den ena gruppen 

är positiv. De upplever att klassrummets belysning och fönster ger ett bra ljus att jobba i. 

 

 Lagom med fönster. Lagom med lampor. Flicka 13 år. 

 Fönstren täcker nästan hela sidan av väggen så det kommer in mycket ljus. Det 

 är bra. Pojke 12 år. 

 

Den andra gruppen är negativ. Dessa barn upplever att klassrummets belysning och fönster 

ger ett mycket starkt ljus som ger dem obehagskänslor. Exempel på obehagskänslor är ont i 

ögonen, huvudvärk och stress. Dessa barn påpekar att klassrummets ljusa färg kan vara en 

bidragande faktor till att ljuset, från belysning och fönster, upplevs som starkt och bländande. 

 

 Eftersom tapeterna är ljusa så blir det ännu ljusare. Flicka 10 år. 

 Jag tycker att det kan bli lite jobbigt ljus av någon konstig anledning. Det blir 

 liksom så här för ljust. Flicka 13 år. 

 
 

4.2.4 Temperatur och luft 
De flesta av barnen upplever klassrumstemperaturen som jobbigt. De påpekar att det inte 

finns någon bra medeltemperatur utan att det växlar mellan varmt och kallt. Detta upplevs 

speciellt på vintrarna och somrarna. Barnen upplever då att värmen är avstängd på vintern och 

igång på sommaren. 

 

 På sommaren har dom värmen på och på vintern har dom inte på nått. Flicka 13 

 år. 

 Ibland är det för varmt och ibland är det för kallt. Flicka 13 år. 

 

Barnen beskriver de upplevda effekterna av den växlande klassrumstemperaturen. Vid kyla 

tycker barnen att det blir svårt att koncentrera sig då de fryser. Dessutom upplever de att det 

blir svårare att skriva då händerna blir ”stela och skakar”. Även obehag av att ha kalla fötter 

beskrivs av barnen. 
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 När man fryser kan man inte koncentrera sig. Flicka 13 år. 

 Jag kan knappt gå på golvet för att det är så kallt. Flicka 10 år. 

 

Vid värme upplever barnen att de blir slöa och får svårare att koncentrera sig då tankarna 

gärna vandrar iväg. Luften upplevs som unken och det blir svårare att andas. Huvudvärk och 

trötthet är vanliga effekter som barnen nämner. En del av barnen upplever dessutom att de blir 

stressade av att det är varmt i klassrummet. 

 

 Om det är varmt och man inte har öppet fönster så får man ont i huvudet ibland. 

 Flicka 10 år. 

 Det går inte så himla bra att jobba när det är varmt man tänker på en massa 

 annat. Pojke 10 år. 

 Det kan vara lite stressande när det blir för varmt. Flicka 13 år. 

 

Ett fåtal av barnen tycker att klassrumstemperaturen inte är ett problem. De upplever att den 

är behaglig och störs inte av den. 

 

 Behaglig. Pojke 12 år. 

 Den är bra. Pojke 11 år. 

 
 

4.2.5 Ljud 
Några av barnen tycker det går bra att höra i klassrummet. Det som den här gruppen stör sig 

mest på, är när alla klasskamrater pratar i munnen på varandra. Barnen uppger att detta ger 

dem huvudvärk och det blir svårare för dem att koncentrera sig. 

 

 Man hör bra. Pojke 11 år. 

 Det är stökigt. Man får ofta huvudvärk. Flicka 12 år. 

 Det är jobbigt när folk pratar man kan inte koncentrera sig. Flicka 10 år. 

 

De flesta av barnen anser dock att det finns en rad störande moment när det gäller ljudet i 

klassrummet. Först och främst påpekar de att det blir eko-ljud i rummet när någon pratar och 

ju fler som pratar, desto mer ekar det. Några av barnen uppger att de tror att eko-ljuden hänger 

samman med att det är högt till tak i klassrummet. Vidare uppger barnen svårigheter med att 
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höra när läraren pratar då man sitter längst bak i klassrummet och läraren står längst fram vid 

tavlan. 

 

 Det är för långt fram till tavlan om man sitter längst bak och då hör man inte. 

 Pojke 10 år. 

 Det kan eka så här bla bla bla…Flicka 12 år. 

 Man hör varje litet ljud när någon pratar och så blir det jättestökigt. Pojke 12 

 år. 

 

Alla barnen uppskattar när det är tyst i klassrummet. Flera barn uppger att de får lättare att 

koncentrera sig då. Dock påpekar några av barnen att när det blir för tyst i klassrummet, blir 

de störda av ljud från lampor och element. Vidare upplevs tystnad av några av barnen som 

jobbig då de har vant sig vid en hög ljudvolym. 

 

 När det är tyst så har jag lättare att koncentrera mig. När det är tyst brukar jag 

 kolla runt omkring mig varför ingen pratar fast det är det skönt. Flicka 11 år. 

 Elementen och lamporna låter jättemycket. Flicka 10 år. 

 Jag tycker att det är skönt när det är tyst. Pojke 10 år. 

 
 

4.2.6 Skolmöbler 
De flesta av barnen är negativt inställda till de möbler som de har i klassrummet. Barnen 

tycker det är dåligt att ha bord och en låda. Borden upplevs som stora och klumpiga. De 

önskar, istället för bord och låda, enskilda bänkar. Detta för att slippa gå fram och tillbaks till 

lådan. Dessutom upplever barnen att bänken erbjuder större utrymme än vad deras lådor gör. 

 

 Jag skulle vilja ha enskilda bänkar. Det är bättre för då slipper man att gå till 

 lådan fram och tillbaks. Flicka 13 år. 

 Borden är för stora. Flicka 12 år. 

 

Stolarna är något som barnen skulle vilja byta ut. De upplever stolarna som obekväma och 

fula. Stolarna är dessutom slitna och vissa av dem gnisslar när man sätter sig på dem. Barnen 

påpekar att det blir jobbigt i längden att sitta på dessa stolar då de blir ömma i rumpan och 

ryggen. Detta upplevs som ett irritationsmoment. En mjukare stolsdyna önskas av barnen. 
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Dessutom skiljer sig stolarna och borden åt mellan klassrummen. Det ena klassrummet har 

höga bord och stolar medan det andra har låga. Barnen tycker att det skulle vara bättre om 

möblerna var likadana i båda klassrummen och det är de höga möblerna som föredras. Detta 

då de anser dessa stolar vara bekvämare att sitta på. De höga stolarna har dessutom en 

fotbräda vilket gör att barnen får upp fötterna från golvet. Några av barnen påpekar att det är 

skönt att slippa ha fötterna på golvet då det upplevs som kallt och obehagligt. 

 

 Stolarna är piss. Pojke 12 år. 

 Jag skulle vilja ha höga bord och stolar. Pojke 11 år. 

 Sitter man länge får man jätteont. Flicka 10 år. 

 Man kanske skulle tycka att det var skönare att jobba om man hade bättre 

 stolar. Pojke 12 år. 

 

Ett fåtal av barnen tycker att möblerna i klassrummet är bra. Det som barnen benämner som 

positivt med möblerna är att de är höga. 

 

 Det är bra att de är höga. Pojke 10 år. 

 Det är jättebra möbler. Flicka 10 år. 

 

Det som är gemensamt för alla barnen är att de tycker att soffan, som finns i klassrummet, är 

bra. Endast två saker benämns som negativt med soffan och det är att den är för liten och för 

hård. För övrigt gillar barnen den. 

 

 Jag tycker att soffan är bra. Flicka 13 år. 

 Soffan är bra. Pojke 12 år. 

 Den är för liten. Flicka 13 år. 

 
 

4.3 Resultatdiskussion 
Här nedan kommer jag att diskutera mitt resultat tillsammans med det jag kom fram till i 

litteraturbakgrunden. Jag kommer även att ta med mina tankar kring det som har kommit fram 

i undersökningen och litteraturbakgrunden samt mina egna erfarenheter. 
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4.3.1 Rumsutformning 
Barnens svar är här indelade i två grupper, en positiv och en negativ. Vad är det som gör att 

en del av barnen har en negativ uppfattning? I litteraturbakgrunden nämner jag vikten av en 

väl genomtänkt arkitektur och ett väl planerat färg- och formspråk samt en klar gräns mellan 

tak, golv och väggar. Kan det vara så att klassrummet saknar detta? I beskrivningen av 

klassrummet nämner jag att det är högt till tak. Faktum är att det är svårt att se var väggen 

slutar och taket tar vid då dessa har samma färg. Dessutom är färgen i klassrummet mycket 

neutral. En annan sak som ger belägg för att klassrummet skulle sakna detta, är barnens 

upplevelse av klassrummet som trångt och stökigt och i vissa fall för stort. Flera av barnen 

upplever även klassrummet som rörigt vilket återigen kan hänvisas till behovet av en klar 

gräns mellan olika ytor. 

 

Ett välplanerat klassrum är viktigt för trygghetskänslan. Då torde det vara så att den positiva 

gruppen känner sig tryggare i klassrummet än vad den negativa gruppen gör. 

Trygghetskänslan har betydelse för inlärningen. Kan det finnas barn i den negativa gruppen 

som har inlärningssvårigheter på grund av detta? Att de får svårare att koncentrera sig på 

grund av ”rörigheten” i klassrummet? 

 
 

4.3.2 Färg 
Flera av barnen önskar sig andra färger i klassrummet och de hade olika tankar kring hur det 

skulle vara att jobba om färgen förändrades. Det var intressant att se att de barn som ville ha 

blå färg i klassrummet upplevde att det skulle bli kallare i rummet då. I den 

forskningssammanfattning som jag återger i litteraturbakgrunden påpekas det att det inte finns 

belägg för att rum som är målade varma och kalla färger i själva verket skulle vara det 

temperaturmässigt. Vidare ansåg barnen att en annan färg skulle göra det roligare och mer 

inspirerande att jobba. Det är bevisat att människan påverkas av färg i allra högsta grad. 

Tankar kring färgers påverkan är något som har studerats länge. När det gäller barnens tankar 

kring att färger skulle få dem att arbeta mer så är det i likhet med vad forskningen kring 

färgaktivering säger. Färger gör oss mer eller mindre aktiva. Färger som uppfattas som varma 

eller starka gör oss mer aktiva medan blå- och gråaktiga färger minskar aktiviteten. 

 

Flera av barnen klagar på att färgen är för ljus och att detta ger dem obehagskänslor. Färgen 

reflekteras av det ljus som kommer från lampor och fönster. I avsnittet Ljus i 
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litteraturbakgrunden tar jag upp ljusets förmåga att återge färger. Barnens obehagskänslor 

tyder på att ljuset förmodligen har en dålig färgåtergivning. Ljuset reflekteras starkt från den 

ljusa väggfärgen och blir bländande. Kommer man från ett angränsande rum så är det stor 

möjlighet att ögat inte hinner adaptera sig till det starka ljuset och man blir bländad, vilket 

leder till olika former av obehagskänslor. Eftersom färgen i klassrummet är ljus, är det alltid 

mycket ljus i klassrummet oavsett om det kommer utifrån via fönstren eller inte. Detta tror jag 

kan leda till att ögat blir ansträngt vid läsning och skrivning. I ett ljust rum är pupillen i ögat 

mindre för att dämpa bländningen. Vid läsning och skrivning behövs ett behagligt ljus som 

inte bländar så att ögat kan registrera vad som finns på pappret. Om ögat då är dämpat för att 

minska bländning måste man anstränga sig för att se vad som finns på pappret. Om man 

dessutom lägger till att sidorna i en lärobok oftast är vita med svart text på och att vitt oftast 

blir bländande. Då har vi helt plötsligt två bländande ljuskällor, en från det ljus som 

reflekteras av väggfärgen och en till då ljuset reflekteras i boken. Detta torde vara mycket 

ansträngande för ögat och borde ge olika former av obehagskänslor. 

 
 

4.3.3 Ljus 
I ovanstående avsnitt diskuterar jag ljus och färg tillsammans. Den diskussionen är även 

aktuell under detta avsnitt då man tittar på barnens svar när det gäller ljuset i klassrummet. 

Barnen drar samma slutsats som jag gjorde tidigare, att väggens ljusa färg bidrar till att ljuset 

blir för starkt. 

 

Barnen uppgav att de fick olika former av obehagskänslor p g a att ljuset är mycket stark. 

Dock tror jag att flera av dessa obehagskänslor också kan härledas ur andra orsaker som rör 

ljuset i klassrummet. Stress är något som benämns som obehagskänslor. Upplevelsen av stress 

uppkommer inte p g a att ljuset blir för starkt utan att det blir för mycket ljus som påverkar 

kroppens hormonproduktion. För mycket ljus leder till ökad produktion av hormonet kortisol 

och för mycket kortisol leder till ökade stresskänslor. 

 

Vidare uppgav barnen huvudvärk och ont i ögonen som obehagskänslor. Dessa 

obehagskänslor är direkt förknippade med att ljuset är starkt i klassrummet men jag tror också 

det har att göra med varifrån ljuset kommer. Klassrummet har två stora ljuskällor, dels 

taklamporna och dels de stora fönstren som finns på höger sida av rummet (se ritning under 

rubriken Beskrivning av undersökningsklassrummet). Ljuskällorna kommer alltså lodrätt 
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uppifrån och snett från sidan. Beroende på hur barnen sitter i klassrummet så kan ljuset ge 

upphov till störande skuggor, vilket kan leda till obekväm arbetsställning då man försöker att 

flytta kroppen så att skuggorna försvinner samt att ögat måste ställa om sig varje gång blicken 

flyttas till ett ljusare område. 

 
 

4.3.4 Temperatur och luft 
För lite värme på vintern och för lite kylning på sommaren? Är det verkligen så? Så upplever 

barnen, i undersökningen, att det är. Jag har själv upplevt det i undersökningsskolans 

klassrum. Varför förekommer detta? Att det förekommer i dessa klassrum torde bero på att 

det finns många fönster, som på vintern släpper in kyla och på sommaren värme. En annan 

intressant detalj, som jag tror, påverkar denna upplevelse är faktiskt placeringen av rummets 

värmeelement. Elementen i ett rum är oftast placerade under fönstren, så är det även här. 

Förmodligen orkar inte elementen att producera så mycket värme att det hindrar kallraset från 

fönstren att tränga in i rummet. Detta leder till att det blir extra kallt på vintern. På sommaren 

ökar förmodligen värmen p g a att fönstren släpper in den och att lamporna påverkar ökningen 

ytterligare. 

 

I samband med värmen/kylan upplever barn olika former av obehagskänslor. Forskningen 

som jag presenterar i litteraturbakgrunden säger att prestationsförmågan avtar då vi blir 

varma. Detta är precis det barnen beskriver. Tankarna vandrar iväg och slöhet och trötthet tar 

överhand. Detta är ingen bra förutsättning för barns lärande då det är att föredra pigghet och 

”sinnesnärvaro”. Vid kyla upplever barnen att de blir stela i kroppen, främst i händer och 

fingrar. Vid nedkylning påverkas vår finmotorik vilket kan leda till att det blir svårt att röra 

händer och fingrar. Detta påverkar i sin tur förmågan att kunna arbeta med händerna och 

svårigheter uppkommer i t ex samband med skrivning. Barnen upplever att det blir svårt att 

koncentrera sig när de fryser. Detta beror förmodligen på att kroppen försöker bli varm genom 

att ta energi från andra ställen i kroppen och ökar musklernas aktivitet för att alstra värme. 

Barnen upplever att det blir jobbigt att arbeta då kroppen skakar. 

 

När det gäller luften i klassrummet så pratade barnen inte så mycket om den. Det som nämns 

är att luften känns unken och att det blir svårt att andas då rumstemperaturen ökar. Barnen 

upplever att de får ont i huvudet och blir mer trötta av detta, vilket i sin tur kan härledas som 

konsekvenser av att befinna sig i ett rum med dålig luft. Jag tror anledningen till att barnen 
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inte pratade om luften i klassrummet kan bero på att den inte uppfattades som ett problem då 

skolan ganska nyligen renoverat sin ventilation. 

 
 

4.3.5 Ljud 
Det förvånar mig att några av barnen upplever att de hör bra i klassrummet, då man tittar på 

rummets utformning. Dock är det flera av barnen som påpekar att de hör dåligt och upplever 

eko-ljud då någon pratar. Barnen tror att detta beror på rummets form. Ljudmiljön påverkas 

av rumsutformningen. I detta fall kan det vara så att rumsakustiken inte är tillräckligt bra för 

att tillhandahålla en god ljudmiljö. I och med att rummet har en annorlunda utformning med 

högt till tak och vinklad planlösning, kan det vara så att ljudet reflekteras (studsar mot olika 

ytor) mer än vad det absorberas. Detta ger en ökad efterklang av ljudet och barnen upplever 

detta som att det ekar i klassrummet när någon pratar. Barnen påpekar att det blir mycket 

rörigt då flera pratar samtidigt, vilket även kan härledas till att ljudet reflekteras för mycket. 

Vidare uppger barnen att det kan vara svårt att höra läraren då man sitter längst bak i 

klassrummet. Detta kan ge upphov till problem då hörseln är en viktig del i inlärningen. En 

detalj som är intressant att ta med i denna diskussion är att skolan från början inte är byggd att 

vara skola utan en förskola. Detta är två olika institutioner med olika verksamheter vilket 

ställer olika krav på ljudmiljön.  

 

Att få uppleva tystnad borde, i skolsammanhang, vara önskvärt. En del människor måste ha 

tyst omkring sig när de studerar medan andra blir störda av tystnaden. Detta fenomen ger de 

intervjuade barnen uttryck för. Flera av barnen upplever tystnaden i klassrummet som ovanlig 

och annorlunda men att det är skönt. De är vana vid att ljudvolymen är hög, vilket 

förmodligen beror på att alla ljud ekar i rummet. Några av barnen uppger att de tycker 

tystnaden blir störande då de uppfattar ljud från lampor och element tydligare. Dessa ljud 

beskrivs som bakgrundsbuller i litteraturbakgrunden. Detta kan påverka barnen i form av ökad 

stress och koncentrationssvårigheter, vilket jag tror att det gör i detta fall. Detta grundar jag på 

att de upplever ljuden som störande. I klassrummet förekommer inte bara bakgrundsbuller 

utan även buller i form av den höga ljudvolymen. Flera av barnen uppger att de får huvudvärk 

och svårare att koncentrera sig på grund av det höga ljudet. Om man utsätts för länge för 

buller av olika former, kan skador uppstå på hörseln. Dessa visar sig som lockkänsla över 

öronen samt att man hör susande ljud eller toner som inte finns. Detta är inget som barnen 

 29



benämner. Förmodligen har flera av dem någon gång har upplevt detta då ljudnivån i 

klassrummen stundtals kan vara väldigt hög. 

 
 

4.3.6 Skolmöbler 
I skolan består barnens dag till största delen av stillasittande. Bra och funktionella möbler är 

därför viktiga. Dessvärre har barnen inte många positiva utlåtanden om sina skolmöbler. Det 

enda som alla barnen upplever som positivt är soffan. Dock påpekar jag, i 

litteraturbakgrunden, att mjuka underlag inte är bra eftersom det ger en ihopsjunken 

kroppshållning. Här bör det dock påpekas att barnen inte får sitta långa stunder i soffan, utan 

det rör sig om kortare stunder vid högläsning, egen läsning eller mysstunder. Så risken för att 

barnen skulle få problem av att sitta i den, torde inte vara så stor. Soffan är det enda alternativ 

som finns till de övriga möblerna. 

 

De övriga möblerna erbjuder inte många variationsmöjligheter. Vid en längre tid av sittande 

upplever barnen att de blir ömma i ryggen och rumpan. Detta skulle kunna avhjälpas om 

barnen fick större möjligheter med att variera sin sittställning. En höj- och sänkbar stol skulle 

kunna vara hjälpen. Vidare erbjuder ett stöd för fötterna möjligheter till en mer varierad 

sittställning. I ett av klassrummen finns detta redan då stolarna är så höga att barnen inte når 

ned med fötterna i golvet. En fotbräda gör även att barnen slipper ha fötterna på golvet, vilket 

en del av barnen upplever som kallt och obehagligt. Att ha bra skolmöbler är en viktigt del 

men barnen måste få kunskap om hur man sitter bra när man arbetar för att kunna utnyttja 

möblerna. 

 

I klassrummet med de höga stolarna är borden också höga. Här finns möjlighet att växla 

mellan sittande och stående arbetsställning. Detta är önskvärt då det minskar risken för rygg- 

och nackproblem. Dock upplever jag att barnen inte använder sig av denna möjlighet. Om de 

skulle göra det, så tror jag att de skulle mötas med ett: Sitt på stolen! Vidare uppger barnen att 

de inte trivs med borden och stolarna. En del barn önskar att de kunde få ha enskilda bänkar. 

Jag ser fler möjligheter att tillgodose varje individs behov av inställning på skolmöbler genom 

att ha bänkar. Dessutom finns det bänkar som har ställbara lock så att arbetsytan blir lutad. 

Detta hjälper till att minska risken för belastningsskador i nacken. Skolan behöver möbler 

som erbjuder varierad arbetsställning då barnen fortfarande växer och för att barnen ska slippa 

belastningsskador som kan ge dem problem i deras framtid. 
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5 Avslutning 
Här kommer jag att diskutera kring studiens generaliserbarhet samt dra slutsatser utifrån den. 

Jag kommer även att presentera möjlig vidare forskning på området. 

 
 

5.1 Slutsats 
Studiens syfte var att undersöka hur klassrumsmiljön påverkar barns lärande. Redan i början 

av arbetet med studie, då jag läste litteratur och forskning inom området, stod det klart att 

olika faktorer i klassrumsmiljön påverkar barns lärande. Sedan genom intervjuerna fick jag 

belägg för det jag sett i litteraturen. Detta genom barnens svar då de berättade om sitt 

klassrum och hur de upplevde det. Slutsatsen blir att klassrumsmiljön har betydelse för barns 

lärande men betydelsen är inte av överordnad art. Om den skulle vara det, skulle människan 

inte kunna lära sig någonting oberoende på var hon befinner sig. Människan är oerhört 

anpassningsbar och vi anpassar oss ständigt. Så tror jag även att barnen i skolan gör, anpassar 

sig till den. Miljön är inte allt när det gäller barns lärande men den är viktig. 

 

Människan behöver ha en stimulerande klassrumsmiljö att lära sig i. Goda ljud- och 

ljusförhållanden är viktigt då hörseln och synen är viktiga sinnen i inlärningen. Att vara lagom 

varm och att kunna andas frisk luft är något som är elementärt för människan och hjälper oss 

att vara koncentrerade och pigga. Färg att stimulera sinnen med och något bekvämt att sitta på 

är något som också behövs.  

 
 

5.2 Studiens generaliserbarhet 
Är det möjligt att generalisera denna studies resultat till en annan skola? Både ja och nej. När 

det gäller barnens tankar och åsikter, så gäller dessa för den skolan som barnen gått på. De 

kan inte uttala sig om ett klassrum de inte varit och haft lektioner i. Det som i studien utgår 

från undersökningsskolan går ej att generalisera då det är specifikt för just den skolan.  Det 

som dock är lite mer allmänt och som är generaliserbart är litteraturbakgrunden. Den är 

skriven i ett allmänt perspektiv och kan så ledes härledas till vilken skola och klassrum som 

helst. Att resultaten från intervjuerna stämmer överens med den tidigare forskningen utgör 

dock ett allmänt stöd för att miljön på olika sätt har betydelse för lärandet. 
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5.3 Vidare forskning inom området 
Redan när jag började arbetet med studien märkte jag att det behövs förnyad litteratur och 

forskning inom området. Det finns både gammal och ny forskning men det finns mer äldre än 

ny. Såsom jag ser det finns många möjligheter till vidare forskning efter den studie jag gjort. 

En fortsättning av min studie skulle kunna vara att man fördjupar sig ytterligare i 

rumsutformning, färg, ljus, temperatur och luft, ljud och skolmöbler samt att låta den 

empiriska studien omfatta flera skolor. Vidare ser jag även möjligheter att fördjupa sig i en av 

de olika faktorerna och se hur just den påverkar inlärning i klassrummet, både genom 

empirisk undersökning och teknisk utvärdering. Med teknisk utvärdering menar jag att mäta 

olika förhållanden med teknisk apparatur. En annan intressant forskningsmöjlighet är att göra 

en liknande studie men istället för att utgå från barnens tankar, så utformar man olika tester 

som sedan prövas i olika klassrumsmiljöer. Detta för att se hur en människa kan prestera/lära 

sig under olika förhållande. En ytterligare möjlighet är att koncentrera sig djupare på barnens 

tankar, upplevelser och önskningar när det gäller klassrumsmiljön. Området är stort och 

erbjuder många olika vägar. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Jag heter Annika Samuelsson och är lärarstuderande på Lärarprogrammet här i 
Norrköping. Under höst- och vårterminen har jag haft min praktik i de båda 4-
6:orna på XXXXXXX. 
 
Nu är det så att jag håller på att skriva mitt examensarbete där jag ska göra en 
undersökning om vad barn tycker om sitt klassrum. Det är därför jag skriver till 
dig. Jag vill samtala med barnen i klassen och för att ditt barn ska få delta krävs 
det målsman tillstånd.  
 
Samtalen kommer att ske i grupp, med två barn i varje. Samtalen kommer att 
spelas in på band. Banden kommer att förstöras efter det att materialet 
bearbetats. Barnen kommer att vara anonyma i resultatet och det kommer inte att 
kunna spåras till skolan. 
 
Barnens medverkan i samtalen är helt frivillig. Jag hoppas på att så många som 
möjligt ställer upp. 
 
Vid frågor hör gärna av er! 
 
Mvh 
Annika Samuelsson 
070/xxxxxx 
xxxxxx@student.liu.se
 
 
 
 
 
 
 Jag tillåter mitt barn att delta. 
 
 
 
 Jag tillåter inte mitt barn att delta. 
 
Elevens namn:__________________________________ 
 
Målsmansunderskrift:_____________________________ 
 
 
Lämnas senast tillbaka till skolan den 30 april 2004. 
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