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 Abstrakt 
Arbetet Lärandemiljö är en intervjustudie om lärares uppfattningar kring 

miljöns betydelse för elevers lärande. Vi har tagit del och använt oss av 

ansatsen fenomenografi när vi utförde studien och den ansatsen är kvalitativ. 

Via intervjuer har vi lyckats att få olika uppfattningar som lärare tolkar och 

tror på när det gäller miljöns betydelse för elevers lärande. I resultaten finns 

flera olika citat som representerar olika uppfattningar i de olika kategorierna 

som vi har delat upp resultaten i. Kategorierna är: placering/möblering, luft och 

ventilation, väggar och dekoration, lärstilar, ljudnivå och slutligen utomhusmiljö. 

Sedan har vi även tagit reda på vad forskningen säger om detta, vad är det 

egentligen för miljöfaktorer som påverkar elevers lärande? I arbetet beskrivs 

också olika lärstilar som elever har. Alla lär sig via olika sätt. Det är en viktig 

punkt som en lärare måste vara medveten om och lärstilar betonas i detta 

arbete i flera olika sammanhang. Detta arbete riktar sig främst till de som 

arbetar inom skolan samt lärarstudenter. Detta då det i första hand är dessa 

som har användning av informationen i uppsatsen. Vi tror att även andra som 

är engagerade i elevers lärande kan finna innehållet intressant.  Läsare i 

allmänhet och studenter i synnerhet kan använda sig av arbetet för att 

reflektera över sitt eget lärande. Hur vill jag ha det när jag lär mig?  

 

Nyckelord: Miljö, Lärande , Fenomenografi,  Lärstilar, Lärandemiljö, Klassrum  
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 Inledning  
Skolan ska vara en plats för lärande och undervisningen ska anpassas efter de 

olika elevernas individuella förutsättningar (Skolverket, 2011). Under vår 

utbildning har vi fått lära oss att elever lär sig på olika sätt. Vi har också fått ta 

del av forskning som tyder på att den miljö, i vilken lärande förväntas ske, har 

betydelse för om detta lärande blir framgångsrikt. Dock är vår erfarenhet, från 

både den egna skoltiden och den verksamhetsförlagda utbildning vi haft 

under studietiden att klassrum vanligen är utformade på ett mer eller mindre 

homogent sätt. Därför kommer detta arbete att handla om den roll miljön 

spelar i lärandesammanhang. Arbetet kommer att visa forskning på vad det är 

som påverkar eleverna samt olika pedagogers uppfattningar om detta. Det vi 

finner intressant att fundera på, är om forskning och pedagogers uppfattningar 

överensstämmer på något vis.  

 

Ordet miljö kan tolkas på olika sätt av olika människor eller i olika 

sammanhang. Miljö-begreppet kan uppfattas som den fysiska miljön där man 

befinner sig. En annan möjlig tolkning av ordet är den mer abstrakta, psykiska 

miljön som avser atmosfären eller stämningen på platsen eller i gruppen. När 

vi skriver om miljö i detta arbete syftar vi på den fysiska miljön. Kan ljuset, 

belysning och platsen verkligen spela någon roll och påverka när man ska lära 

sig något? Detta får du svar på i den här uppsatsen.  

 

I arbetets bakgrund får läsaren ta del av aktuell forskning om sambandet 

mellan miljö och lärande. I delen Syfte och metod beskriver vi ingående hur vi 

har gått tillväga under arbetets gång samt vårt syfte med undersökningen. En 

sammanfattning av de uppfattningar de intervjuade lärarna har delat med sig 

av kommer vi att presentera under rubriken Resultat. Avslutningsvis gör vi en 

jämförelse mellan pedagogers uppfattningar och den forskning vi presenterat. 

Denna jämförelse återfinns i arbetets diskussionsdel.  
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Bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den forskning som vi har hittat när det 

gäller lärandemiljöer. Vi har valt att presentera forskningen i två olika 

kategorier som ser ut som följer: Inomhusmiljö och Utomhusmiljöns betydelse 

för lärande. Men innan vi går in på den aktuella forskningen, ges en kort 

presentation av vad skolans styrdokument säger som kan kopplas till 

lärandemiljön i skolan. 

 

Styrdokumenten 

Läroplanen och skollagen är skolans styrdokument.  I läroplanen står det, 

förutom kursplaner för de olika ämnena, beskrivet vad som är skolans 

uppdrag samt riktlinjer om hur de som arbetar i skolan ska förhålla sig i olika 

frågor. I den senaste läroplanen, som Skolverket gav ut 2011 (LGR 11) står det 

att skolan har som uppdrag att:  

… vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. 

Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att 

skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling. (Skolverket 2011, sid. 10) 

Skolan ska alltså erbjuda en miljö som stimulerar till lärande och 

kunskapsutveckling. Vidare står det i LGR 11 att läraren ska: ”ta hänsyn till 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande”(Skolverket 2011, sid. 14). Detta innebär att läraren ska planera 

undervisningen på ett sådant sätt att den är utformad för att passa elevernas 

olika lärstilar. (Olika lärstilar kommer att beskrivas närmare under avsnittet 

för tidigare forskning.)  En del i att vara en plats som stimulerar lärande och 

skapar gynnsamma förhållanden för kunskapsutveckling är att ordna det 

fysiska rummet på ett sådant sätt att de som vistas i det har möjlighet att vara i 

den miljö som passar dem och deras prefererade arbetssätt. 

  

Tidigare forskning 

När något ska läras in är det flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till. 

Exempelvis är det viktigt att det som ska läras in uppfattas som relevant och 

stimulerande. Att eleven ätit och sovit ordentligt är en annan betydande faktor. 

Dessutom är det angeläget att de förhållanden i vilket lärandet sker är 

gynnsamma för just lärande. Här kommer vi att gå närmare in på den fysiska 
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platsens betydels för lärandet. Forskning på ämnet om lärandemiljöns 

betydelse för lärandet har enligt Fisher (2005) varit en bortglömd fråga. Det är 

först efter millennieskiftet som forskning på området har bedrivits i en något 

större utsträckning.  

 

Inomhusmiljö 

I begreppet inomhusmiljö ingår många olika delar som alla påverkar hur 

effektivt lärandet blir. Enligt Schneider (2002) tyder forskning på att 

temperatur, luftfuktighet ventilation, storleken på klassrum, akustik samt 

belysning är faktorer som blir betydelsefulla i en lärandekontext. Han menar 

att betydelsen av kvaliteten på luften i klassrummen är en punkt som inte 

alltid får den uppmärksamhet den förtjänar och att bra luft är en förutsättning 

för att vi ska kunna hålla oss pigga och alerta. Att vara pigg och alert är viktigt 

i lärandesammanhang. Schneider (2002) skriver också om att 

ventilationssystemen på skolor ofta är underdimensionerade och sämre än i 

många kontorsbyggnader. Han påpekar att detta trots att antalet individer per 

kvadratmeter generellt är betydligt högre på skolor än på kontor. Dessutom, 

menar Schneider (2002), förbrukar barn större andel syre i förhållande till sin 

vikt än vad vuxna gör. Vidare skriver han (ibid.) om att dålig luftkvalitet kan 

vara en av orsakerna bakom en hög sjukfrånvaro genom att bakterier sprids 

och mögel kan gro. Detta i sin tur ger upphov till sjukdomar och allergier.  För 

att eleverna ska kunna lära sig något i skolan är det en förutsättning att de 

kommer dit.  

 

När det gäller hur elever lär sig bäst, är detta egentligen en fråga som bör 

ställas på individ nivå. Elevers preferenser gällande bland annat hur 

ljust/mörkt, varmt/kallt och vilken ljudnivå de vill ha i klassrummet är 

individuella. Boström (2004) använder sig i sin doktorsavhandling av en 

modell för att identifiera olika lärstilar, The Dunn & Dunn Learning Style Model 

(se figur 1). I denna modell delas de olika element som påverkar lärandet in i 

fem olika kategorier: Miljömässiga faktorer, emotionella faktorer, sociala 

faktorer, fysiska faktorer och psykologiska faktorer. Mest relevant i detta 

arbete, blir de miljömässiga faktorerna som i modellen är fyra till antalet: Ljud, 

ljus, temperatur och design (fet stil i figure). Den lärstilsmodell som beskrivits 

ovan, talar för att klassrumsmiljön är en av flera viktiga aspekter att ta hänsyn 

till i samband med undervisning.  Till exempel, menar Boström (2013), att 

starkt ljus i ett klassrum är något som kan göra somliga elever pigga och alerta 

medan andra kan få huvudvärk av stark belysning. När det gäller ljudet så är 

preferenserna också olika. Boström (2013) säger att omkring 20 % vill ha helt  
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Figur 1, The Dunn & Dunn Learning Style model 

 

tyst medan de arbetar, cirka 40 % föredrar att det förekommer någon form av 

bakgrundsljud. De resterande är flexibla och arbetar mer eller mindre lika bra 

under båda dessa förhållanden.  

 

Det kan alltså vara så att det för någon är högst avgörande, vilken tid på 

dygnet, att man är motiverad och vilken belysning som finns, medan det 

spelar mindre roll hur varmt eller kallt det är i klassrummet. Detta beskrivs 

också av Boström (2004) när hon skriver att alla olika faktorer i modellen (figur 

1) inte är lika viktiga för alla individer. Vanligtvis har varje individ omkring 6 

till 14 av dessa som är av särskilt stor betydelse för just honom eller henne. 

 

Olika möbleringar av klassrummet stimulerar till olika arbetssätt. Grupparbete 

kan stimuleras genom att borden ställs på ett sådant sätt att det underlättar 

kommunikation mellan elever. Medan ett ”traditionell” möblerat klassrum 

med alla bänkar/bord riktade framåt mot läraren uppmuntrar till enskilt 

arbete. Nyberg (2002) hävdar att det finns många olika sätt att placera och 

möblera ett klassrum och alla sätt kan vara bra eller mindre bra beroende på 

syftet och tanken bakom placeringen och möbleringen. Det finns alltså inte 

något sätt som är perfekt att ställa bord och bänkar i ett klassrum. Nyberg 

(2002) beskriver sina egna erfarenheter när det gäller olika placeringar och 

möbleringar i klassrummet. Han skriver om åtta olika möbleringsalternativ 

som alla har sina för- och nackdelar. Här tänker vi ta upp tre av dessa. Nyberg 

(2002) skriver att klassisk katedersittning är en placering där läraren har 

kontroll på alla elever och att eleverna ser både tavlan och läraren. Samt att det 

här sättet på placering kan skapa arbetsro och att det rekommenderas när en 

lärare ska ha genomgångar eller en föreläsning för elever. U-sittning är ett sätt 

då man kan placera om alla ska se alla och att alla ska se tavlan, allt beror på 

Miljömässiga 

faktorer 
Ljud Ljus Temperatur Design 

Emotionella 

faktorer 
Motivation Uthållighet Ansvar Struktur 

Sociala 

faktorer 
Ensam Par Grupp  Team Vuxen Variation 

Fysiska 

faktorer 
Olika sinnen Intag Tid på 

dygnet 

Rörlighet 

Psykologiska 

faktorer 
Holistisk/ 

Analytisk 

Informations-

bearbetning 

Impulsiv/Reflekterande 
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vilket syfte du som lärare har. Nyberg (2002) menar att denna 

placeringsmodell kan skapa bra dialogmöjligheter. Att möblera så att eleverna 

sitter i grupper eller runda bord i klassrummet som små öar kan skapa en bra 

gruppdynamik hävdar Nyberg (ibid). Det är fokus på gruppen. Här kan du 

som lärare få svårt att se vissa elever och de dig. Det blir naturligtvis pratigare 

elever också när de sitter i grupper. Både Dysthe (2003) och Eliasson & Lindö 

(1999) menar att det är via kommunikation som individer får ett gynnsamt 

lärande. Därför kan man säga att möblering kan påverka vissa elevers 

inlärningsmöjligheter. Att sitta i grupper i klassrummet kan vara positivt när 

eleverna ska diskutera och samspela med varandra. Dysthe (2003) skriver om 

det sociokulturella perspektivet på lärande och om olika aspekter när det 

gäller synen på det sociokulturella lärandet. Där beskriver hon det 

sociokulturella perspektivet så här: ”Sociokulturella perspektiv bygger på en 

konstruktivistisk syn på lärande men lägger största vikt vid att kunskap 

konstrueras genom samarbete i kontext och inte primärt genom individuella 

processer.” (Dysthe, 2003, sid, 41.). Med detta menar Dysthe (2003) att lärande 

ses som situerat och att lärande kräver socialt sampel och att detta synsätt är 

en grund för det sociokulturella perspektivet. 

 

 Om man utgår från ett sociokulturellt perspektiv, ses kommunikation och 

samarbete som en viktig förutsättning för lärande. Lev Vygotsky var en 

upphovsman till detta synsätt. Att ha ett sociokulturellt perspektiv innebär att 

se på kunskap som något som utvecklas i samspel mellan människor. Han 

myntade begreppet The Zone of Proximal Development (ZDP) eller, översatt till 

svenska, Den Proximala Utvecklingszonen. Begreppet handlar om vad eleven kan 

göra på egenhand, vad eleven inte kan just nu och vad eleven skulle kunna 

klara av i samarbete med någon annan (se figur 2). Oavsett vilken 

kunskapsnivå en elev ligger på så kan han eller hon någonting samtidigt finns 

det alltid någonting han eller hon inte kan ännu. Tillsammans med någon 

annan som kan lite mer om det aktuella området, kan eleven lösa problem på 

en nivå som den inte skulle klarar av på egenhand. Genom att på detta sätt 

arbeta på en nivå som han/hon inte behärskar helt och hållet själv, utvecklas 

eleven. ZDP beskriv av Vygotsky själv på följande vis (citatet är hämtat ur en 

artikel skriven av Celeste Kinginger (2002, sid: 244)): 

the zone of proximal development … is the distance between the actual 

developmental level as determined by independent problem-solving and the 

level of potential development as determined by problem-solving under adult 

guidance or in collaboration with more capable peers (Vygotsky 1978, sid. 86).  
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När en elev arbetar inom ZDP använder denne den kunskap hon/han har om 

något för att med stöd av någon annan, lösa problem som ligger något utanför 

det egna kunskapsområdet. 

     
Figur 2, Zone of Proximal Development 

 

En viktig förutsättning för att ett samarbete ska fungera är att vi kan 

kommunicera med varandra och någorlunda förstå andra och göra sig 

förstådd (Nilsson & Waldemarson, 2007). Säljö (2010) skriver om olika 

redskap, eller artefakter som människan skapat som stöd för tänkandet. Den 

kanske allra viktigaste av dessa artefakter är språket. Språket är avgörande för 

kommunikation och kommunikation är i sin tur, som tidigare nämnts, 

avgörande för att ett samarbete ska vara genomförbart. Vidare skriver Säljö 

(2010) om att vi, när vi samarbetar, genom kommunikation utför ett slags 

gemensamt tänkande. Detta gemensamma tänkande utgör en grund för att 

lösa problem tillsammans. Säljö (ibid.) exemplifierar detta genom att visa på 

hur elever bar sig åt under ett samarbete med en matematisk problemlösning. 

Eleverna fick i uppgift att räkna ut hur många dagar det är från och med 24:e 

mars till och med 18:e juli. I exemplet får man se hur eleverna tillsammans 

kommer fram till att svårigheten ligger i om man ska räkna med de dagar som 

påbörjar och avslutar perioden. De kommer fram till att svaret ligger i 

formuleringarna från och med och till och med. Dessa formuleringar indikerar 

att start och stoppdatum ska vara medräknade.  

 

Möblering av klassrum går också att titta på ur ett lärstilsperspektiv. Boström 

(2013) uppger att olika individer föredrar olika typer av möbler och möblering 

för att kunna koncentrera sig ordentligt och därmed att lärandet ska bli 

framgångsrikt. Hon säger att forskningen visar att det för somliga individer 

passar bäst med hårda stolar där man sitter formellt, medan andra lär sig 

bättre om de får sitta tillbakalutade i, exempelvis, en soffa. Boström (2013) 
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säger också att generellt (enligt hennes erfarenhet) så är lärandemiljöerna väl 

anpassade efter elevernas olika förutsättningar i förskoleklassen, men efter det 

sjunker anpassningsgraden allt eftersom åldern på eleverna stiger. 

 

Utomhusmiljöns betydelse för lärande  

I dagens samhälle skulle det i princip vara teoretiskt möjligt att leva sitt liv 

inom hemmets väggar. Mat, kläder, teknisk apparatur med mera, går att få 

hemlevererade till dörren och med alla de sociala plattformer som erbjuds på 

internet är det också möjligt att sköta sina sociala kontakter utan att lämna 

hemmet. Dessutom går många arbeten idag också att hantera hemifrån. Så 

behöver vi verkligen gå ut och spendera tid utomhus? Eller närmare bestämt, 

behöver vi ta med eleverna ut när de skulle kunna leva sina liv i princip utan 

att sticka näsan utanför dörren?  

Dahlgren och Szczepanski (2004, kap1.) skriver i boken Utomhuspedagogik om 

hur och varför det är viktigt för elever att komma ut i utemiljön för att lära sig, 

istället för att sitta inne mellan fyra väggar. De (ibid.) beskriver också att det är 

viktigt att skifta mellan olika miljöer för att få ett framgångsrikt lärande. Med 

detta menar de att en elev kan få olika beskrivningar och förklaringar av natur 

och kulturmiljöer. Genom användande av utemiljön kan man förmedla ting 

som inte kan för medlas på samma vis i klassrumskontexter. Utemiljön 

förmedlar färger, dofter och sinnliga kunskaper samt kulturspår. De (ibid.) 

skriver också att utomhusmiljön kan ge ett lärande som känns naturligt och 

realistiskt, på grund av aktiviteter man genomför samt genom spåren av 

naturens krafter. När man möter verkligheten får man även upp frågor runt 

den kunskap som förekommer på plats.  

Alla har olika lärstilar. Som barn är de flesta till största delen kinestetiska 

vilket innebär att de lär sig bäst genom att röra på sig samt att känna på 

föremål samtidigt som lärandet sker (Boström & Svantesson, 2007). Att 

använda utomhusmiljön i undervisningen ger stora möjligheter till detta. 

Alltså kan utemiljön ha en positiv inverkan på lärandet. Det finns en bred 

hämtning och flera möjligheter att möta i utemiljön, bland annat inlärningar av 

nutid, framtid samt historiska delar. Meningen med utomhusundervisning är 

att öka motivationen och att elever får personliga erfarenheter av olika 

bemötande i utemiljön. Lärandet sker både praktiskt och teoretiskt i utemiljön 

(Dahlgren & Szczepanski, 2004.).  

Friluftsfrämjandet (2002) har skrivit en bok som heter Lära ute. Där står det om 

barns behov av att röra på sig. Delvis för deras fysiska utveckling men de 

lyfter också fram möjligheten att använda rörelse för att främja lärandet. I en 
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artikel presenterar Fjørtoft (2001) en studie som visar en skolgård med 

naturliga inslag är bättre för barnens motoriska utveckling än en tillrättalagd, 

asfalterad lekplats. Tendensen är, enligt Fjørtoft (2001), att barn och unga blir 

allt mer stillasittande. Enligt studien utvecklades de motoriska färdigheterna 

bättre hos den grupp som fick leka i en naturlig skogsmiljö än hos dem som 

mestadels lekte på en ”normal” skolgård (asfalterad, med evetnuella 

klätterställningar, gungställningar och sandlådor).  

När det gäller att främja lärandet genom att använda utomhusmiljön, så kan 

man tänka på John Dewey. Han var en pedagog som kom på och ägnade sig åt 

”Learning by doing”. I boken Individ, skola och samhälle (1980) som är 

skriven av Dewey beskriver han att barn har fyra medfödda förmågor som de 

utvecklar med tiden. Dessa förmågor är att kunna diskutera, att kunna 

undersöka, att kunna konstruera och kunna uttrycka sig på något vis. Han 

skriver också om direktupplevelser. Med direktupplevelser menas att lärande 

av teorin sker i verkligheten. Till exempel om eleverna ska lära sig om träd så 

går man ut i naturen och tittar på träden istället för att titta på bilder av träden 

inne i klassrummet. Han menar att en direktupplevelse är en stark och positiv 

typ av undervisning för att främja lärandet hos barn och elever. Direkta 

upplevelser kan man, med fördel, få genom att flytta ut lärandet menar 

frilufsfrämjandet (2002).    

En studie av Ballantyne och Packer (2002) visar på att elever i alla åldrar 

uppskattar om utomhusmiljön används i undervisningen som variation till det 

vanliga klassrummet. Enligt deras undersökning var det framför allt 

möjligheten att få se olika djur och växter som lockade eleverna i 

grundskoleåldern. Vidare betonar Ballantyne och Packer (2002) vikten av att 

ha någon form av introduktion eller uppföljning, innan eller efter exkursionen. 

Detta för att ha så lite lärarledd tid som möjligt under själva exkursionen, 

eftersom eleverna, enligt studien, önskade att de skulle få utforska miljön på 

egen hand i större utstäckning. Ballantynes och Packers (2002) studie visade 

även på vad eleverna såg minst fram emot, när det kom till den här typen av 

utomhusvistelser. Här dominerade promenader och bussresor för att komma 

till den utvalda platsen samt faror och obehag såsom insekts-/djurbett och 

väderrelaterade problem. Maynard och Water (2007) visar i en annan 

undersökning (från Wales) att lärare, i alla fall lärare till yngre elever, vanligen 

ser utomhusmiljön som en plats för lek och bus snarare än en plats för lärande. 

När undervisning skedde utomhus var det i stort sett med samma upplägg 

som inomhus, lärarledd. Enligt Maynard och Water (2007) såg många lärare 

inte heller något vidare samband mellan uppdraget att lära ut det som är 

formulerat i läroplanen och att ”leka” utomhus.  
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 Syfte och Metod 
I denna del kommer vi att presentera syftet med undersökningen samt hur vi 

gick till väga med den. Detta kommer vi att göra genom att beskriva bland 

annat vilka metoder vi har använt oss av för att undersöka. Den avslutande 

delen i Syfte och Metod kommer att handla om vad man måste tänka på när 

man forskar om och undersöker något. Här tar vi upp de etiska principerna, 

som beskriver vad som gäller när man handskas med olika människor och 

deras personuppgifter. 

Syfte  

Syftet med undersökningen är att ta reda på pedagogers olika uppfattningar 

av hur de upplever arbetsmiljöns påverkan på elevers lärande. Den 

frågeställning vi har valt att utgå från i vårt arbete är:  

 Hur upplever pedagoger att arbetsmiljön påverkar elevers lärande? 

Metod 

Vårt syfte är, som nämnts ovan, att ta reda på pedagogernas uppfattningar och 

erfarenheter av miljön i skolan och om den påverkar elevers lärande. Därför 

har vi valt en kvalitativ forskningsansats, fenomenografi. Kihlström (2007, 

kap11.) beskriver tydligt vad huvudsyftet är med fenomenografi, att ta reda på 

olika uppfattningar som människor har om sin omvärld. Fenomenografi 

handlar alltså om tankar, erfarenheter och upplevelser. Vi är inspirerade av 

fenomenografi och använder delar av denna ansats i vår undersökning.  

Larsson (2011) rekommenderar och skriver att fenomenografi är en rimlig 

forskningsansats när man ska undersöka pedagogiska frågeställningar. Han 

(ibid.) skriver också att den fenomenografiska ansatsen svarar på 

frågeställningar inom ämnet pedagogik. Sammanfattningsvis ger Larsson 

(ibid.) två utgångspunkter som han menar är viktiga inom fenomenografi. Den 

ena innebär att ha intervjuer med människor. Den andra utgångspunkten är att 

tänka på att omvärlden uppfattas olika av olika människor.    

  

Marton (1981) beskriver att fenomenografi beskrivs utifrån två delar, första och 

andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv beskriver hur 

någonting är på ett sakligt sätt och andra beskriver hur människor uppfattar 

något. När man gör en fenomenografisk beskrivning och väljer denna 

kvalitativa analys som en metod måste man vara uppmärksam på att det finns 

svårtigheter också. När man ska beskriva någon annans uppfattningar om 

någonting är, finns det saker som blir komplicerade. Enligt Larsson (2011, s. 
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41) kan det bli problem om man bara nöjer sig med ytliga aspekter av 

beskrivningar som man har samlat på sig och beskriver endast dessa. I sådana 

fall blir analyserna obetydliga. För att lyckas med att beskriva en bra 

beskrivning och uppfattning måste man finna kärnan och betydelsen av det 

hela. Detta för att få en betydelsefull analys och beskrivning som man sedan 

kan diskutera. Det gäller alltså att ha goda kunskaper inom den 

forskningsansats som man ger sig in på och använder för att lyckas med 

resultaten på ett bra och tydligt sätt. Därför är det viktigt att vi går in på djupet 

och hittar kärnan i de olika lärarnas uppfattningar och olika svar som vi får när 

vi intervjuar dem.  

Tillvägagångssätt och urval 

Vår önskan var att undersöka olika uppfattningar från lärare ute på skolorna i 

en mindre kommun i Västernorrland, om miljöns påverkan på elevers lärande. 

Om miljön påverkar eller inte? Vi var ute på åtta olika grundskolor i 

kommunen.  Det finns två anledningar som ligger bakom att vi valde 

kommunen ifråga och grundskolorna där. För det första är vi båda bosatta här 

och det finns lagom många grundskolor. För det andra studerar vi båda till 

lärare i grundskolans tidigare år, på lärarutbildningen i den valda kommunen. 

Innan vi gick ut till skolorna skrev vi ett missiv (finns som bilaga 1) till lärarna 

och en frågeställning (bilaga 2) som vi delade ut till dem personligen. Därefter 

fick de höra av sig till oss för att boka in en tid för en intervju. Vi tyckte det var 

viktigt att ha strukturerade intervjuer, vilket även Bryman (2008, kap 8.) 

nämner, att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte samt spela in 

intervjuerna är viktigt för att stärka säkerheten för ett bättre svar när man 

skriver ner svaren som har besvarats. Kihlstöm (2007) nämner i ett kapitel hur 

man kan använda intervjuer som ett redskap. Och detta har vi gjort genom att 

undersöka och få svar på våra funderingar. Vi har genomfört kvalitativa 

intervjuer genom att ställa öppna frågor till lärarna och inte ledande frågor. 

Anledningen som ligger bakom att vi valt att använda delar av ansatsen 

fenomenografi har en pedagogisk frågeställning och att vi vill undersöka olika 

uppfattningar. Utifrån vår önskan att undersöka uppfattningar har vi valt att 

använda oss av andra ordningens perspektiv inom fenomenografi, som 

handlar just om hur människor uppfattar något. Det handlar om lärarnas olika 

tankar, erfarenheter och deras upplevelser om hur miljön kan påverka elevers 

lärande. För att få reda på de olika uppfattningarna har vi som sagt, haft 

intervjuer som är en av utgångspunkterna inom fenomenografi. (Vi är 

medvetna om att den icke-fysiska miljön också har stor inverkan på lärandet. 

Men vi har medvetet begränsat oss till den fysiska miljön för att få ett 

sammanhängande arbete).  
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När vi bearbetade det insamlade materialet tittade vi efter vilka fysiska 

miljöaspekter som våra informanter tog upp. När vi jämförde dem med 

varandra såg vi att det fanns flera gemensamma miljöfaktorer. Dessa, i sin tur, 

gav upphov till de kategorier i vilka resultatet presenteras. 

Metoddiskussion  

Som sagts tidigare är att vi var ute bland åtta skolor för att fråga lärare om 

någon kan ställa upp på en intervju. Här kommer vi att beskriva hur det gick 

till med intervjuerna och hur många vi fick till, med upprepade försök till 

lärare som inte hörde av sig. Vi kommer även att beskriva hur vi har arbetat 

med det insamlade materialet som står i resultatdelen.   

  

Att få tag på lärare som ställde upp på intervju var inte ett lätt arbete. Från de 

åtta skolor vi besökte var det endast fem lärare som kunde tänka sig att 

medverka. Fler intervjuer hade troligen gett ett bredare resultat. Möjligen 

skulle fler lärare ställt upp om vår tidsplan varit lite generösare. Vi 

genomförde intervjuerna relativt tätt inpå terminsstarten och det verkade som 

om lärarna redan hade väldigt ont om tid för den här typen av ”extraarbete”.  

När vi var ute på skolorna och frågade lärare om de kunde ställa upp på en 

intervju upplevde vi att lärarna blev stressade och kände sig pressade. Men när 

vi väl intervjuade de fem olika lärarna var det en annan stämning, lärarna var 

positiva, pratade på, diskuterade och vi uppfattade att de inte alls var 

stressade.  De flesta intervjuerna ägde rum i lärarnas klassrum, där eleverna 

också går och vistas i. Alla intervjuer blev direkta, ansikte mot ansikte och 

inspelade. Vi antecknade även med penna och papper när vi intervjuade. 

Genom att arbeta så som beskrivits ovan har vi genomfört vår datainsamling. 

Efter intervjuerna återstod arbetet med att transkribera det inspelade 

materialet. Först transkriberade vi ordagrant intervjuerna. Vi valde dock att 

inte transkribera, för undersökningen, irrelevanta sidospår som dök upp under 

vissa intervjuer. När vi lyssnade på våra intervjuer och skrev ner det som 

sades fick vi höra flera olika uttryck som hummanden och sucka som inte är så 

lätta att återge i skrift. Vi bestämde därför att plocka bort eeeh, ööh och 

liknande för att göra citaten mer läsvänliga. Vi har alltså valt att prioritera 

förståelsen på eventuell bekostnad av känsloförmedling i citaten. Materialet 

kommer att presenteras närmare i resultatdelen av denna uppsats. Nedan 

beskriver vi de etiska grunder som vi har haft i åtanke och tagit fasta på när vi 

bemötte de olika lärarna. De etiska grunderna måste respekteras och 

accepteras när man bedriver svensk forskning eller undersökning (Bryman 

2008, kap5.).   
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Vi tycker att vår undersökning har relativt hög validitet. Vilket innebär att vår 

undersökning utformades så att den undersöker det vi önskade undersöka 

(Bryman, 2008). Vilket var de uppfattningar lärare har om miljöns betydelse för 

lärande. Undersökningens reliabilitet är lite mer tveksam.  Eftersom vår 

undersökning var mycket liten, med enbart fem intervjuer, så finns det en stor 

möjlighet att resultatet skulle se annorlunda ut om någon annan utförde 

samma undersökning (Bryman 2008). Det är också möjligt att resultatet sett 

annorlunda ut om någon annan genomfört intervjuerna, då svaren kan 

påverkas av hur stort respondentens förtroende är för den som utför intervjun. 

Etiska principer 

Inom forskning måste man ta hänsyn till etiska principer. Vad vi tänkte på 

innan vi skrev och gick ut och intervjuade och pratade med lärare, var att 

berätta för dem att personuppgifter och skolnamn behandlas konfidentiellt. 

Bryman (2008, kap5.) nämner olika etiska principer som gäller svensk 

forskning och då skriver han om att man måste informera berörda personer 

vad som gäller och deras rättigheter, dessutom om konfidentialitetskravet. 

Personerna som ingår i undersökningen måste även veta syftet med denna och 

få information att detta endast kommer att användas i denna uppsats. Han 

(ibid.) skriver även om samtyckeskravet, att de själva får bestämma över sin 

medverkan. När vi intervjuade lärarna frågade vi var och en om de 

accepterade att bli inspelade eller inte. Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 

u.å.) anvisningar kring de olika forskningsetiska principerna är liknande som 

Bryman (2008) nämner. Därför har vi följt Brymans och Vetenskapsrådets 

rekommendationer när det gäller de etiska principerna i vår undersökning, och 

behandlat de människor som har varit inblandade på detta sätt. Vi har alltså 

tagit hänsyn till informationskravet, samtycketskravet, konfidentalitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.).  Att bygga upp ett ömsesidigt 

förtroende är ett viktigt steg i att genomföra en lyckad undersökning där 

intervjuer är redskapet. 
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Resultat   
I denna del presenterar vi resultatet från vår empiriska undersökning samt vår 

tolkning av resultatet. För strukturens skull har vi valt att dela in resultatet i 

sex olika kategorier: Placering och möblering, Luft och ventilation, Dekoration av 

klassrum, Lärstilar, Ljudnivå och Utomhusmiljö. Under varje kategori kommer vi 

presentera en sammanställande tolkning av resultatet. Därefter kommer 

utvalda, relevanta delar av respondenternas uppfattningar om miljöns 

betydelse för elevers lärande att citeras. Detta för att styrka de tolkningar vi 

har gjort.  Något citat kommer medvetet användas under flera kategorier då 

detta citat är relevant ur flera aspekter. Som nämnts i avsnittet för metod har vi 

valt att plocka bort vissa obetydliga hummanden, suckanden och dylikt ur 

citaten för att de ska bli mer sammanhängande.  

 

Resultaten kommer att behandlas vidare under diskussionsavsnittet där de 

sätts i relation till den forskning som presenterats tidigare.  

 

Placering och möblering 

Möbleringen av klassrummet är något som lärare tänker på. Genom 

möbleringen och placeringen av elever kan läraren, till viss del, styra hur 

eleverna ska arbeta. Möbleringen kan uppmuntra till samtal i klassrummet 

eller enskilt arbete. Vissa elever stör varandra när de arbetar och andra 

samarbetar bra. Detta beskrivs av lärarna vi intervjuade på följande vis: 

 

Det vi har tänkt på är att det kanske i ett rum både finns ett lite större bord också 

finns det lite mindre bord, och det är ju liksom en del barn dom behöver, har 

jättejobbigt att sitta när det är flera stycken medan andra fixar det jättebra. Det 

är ju inga bänkar två och två men däremot kan det finnas nån plats i ett rum där 

man kan sätta sig i lugn och ro så att nån går ifrån och sätter sig själv men att 

man finns ändå med i ett.. i en liten grupp.  Och sen också ganska mycket runda 

bord. Det tycker jag själv är väldigt trivsamt. Man ser alla som sitter runt bordet, 

formen är mjuk, jaa.  Såna grejer kan ju va bra. Om man har möjlighet. Men att 

det finns lite variation det är ju genomtänkt. 

Vi har en ganska… en speciell grupp om jag ska säga så. Många barn med 

särskilda behov. På olika sätt. Och det är svårt liksom man kan ju inte bygga 

upp ett klassrum efter enbart en elev. I vårt fall går det inte i alla fall.../…Jag är 

inte så sugen på att ha dom sittande två och två det finns mina kollegor provar 
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det nu och det finns en kör så jämt. Jag tycker, det går ju liksom ut på att man 

ska kunna ha ett samspel och kunna diskutera med varann och då är det svårt 

om man sitter två och två. Vi har så nu, att dom sitter fyra. 

Ja, jag har ju bara haft den här klassen nu sen höstterminen startade. Och dom 

va ganska pratiga då, alltså dom pratade mycket om sånt som inte hörde till 

lektionen. Därför så har jag alla bänkar vänd fram mot tavlan. Jag tycker att ha 

bänkarna fyra och fyra inbjuder till prat och i den här klassen ville jag inte ha så. 

Om dom ska göra nåt där dom behöver prata med varandra, nån gruppuppgift 

eller så, så är det lätt att flytta några stolar. Så att dom sitter mer tillsammans 

Många utav dom här… Vi har ju några ”stöknissar” som har svårt att 

koncentrera sig. Dom har kommit på det nu att: aaa det går faktiskt bäst om jag 

får va med (barns namn). 

Om man läser vad lärarna anser när det gäller placering och möblering i 

klassrummen, märker man ganska tydligt vad de tycker om det. De menar 

exempelvis att vissa möbleringar kan underlätta samtal mellan elever och att 

olika placeringar kan ge olika konsekvenser för elever. 

Luft/ventilation 

Lärarnas uppfattningar var att en god luftkvalitet är viktig för lärandet. Är 

luften syrefattig blir eleverna trötta och hängiga. På de olika skolorna verkar 

det som att ventilationen är ett område som behöver förbättras eftersom 

samtliga lärare hade synpunkter på luftkvaliteten på respektive skola. Här 

presenteras de olika uppfattningar om luft och ventilation som lärarna delade 

med sig av: 

 

Skolan är väl inte... Den har väl några år på nacken skulle jag kunna tro, ganska 

många. Så att liksom ventilation kanske inte är så där jätteintakt kan jag tänka.  

Den här skolan är byggd på 80-talet, så ventilationen kunde ha varit bättre. Jag 

öppnar ofta fönstren eller dörren för att släppa in lite friskare luft. Annars är 

eleverna helt slut på eftermiddan.  

Luften har ju kunna varit, det är ju det som kanske kunnat varit mycket bättre, 

för det är ingen riktigt bra luft här tycker jag.  En del dagar, nu vet jag inte om 

dom har rensat det där systemet men det är, i vissa rum är det som att luften 

stängs av ibland. 

Dom här två veckorna som har varit har dom haft problem med ventilationen 

här. Så att det har det varit ett himla springande med ventilationsmänniskor. 

Det är därför jag försöker sätta hit lite blommor också, som ska suga i sig lite illa 

partiklar så att vi försöker men den bästa luften har vi ju ute i skogen så det är ju 

därför vi kör mycket ute. 
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När man läser resultaten under Luft/ventilation så får man den uppfattningen 

att lärarna inte är nöjda med detta.  Eftersom luften är viktig för att eleverna 

ska orka med dagarna är detta, enligt lärarna, något somt borde förbättras. 

 

Dekoration av klassrum 

Flera av lärarna anser att frågan om hur mycket man ska ha på väggarna är en 

problematisk fråga. Olika tavlor, posters, elevarbeten etc. kan fungera som 

inspirationskällor för somliga medan andra elever blir störda av för många 

intryck.   

 

Men sen tror jag ju att rent miljö, hur man har i ett rum till exempel. Att man 

kan påverka inlärning med hur det ser ut runt omkring en också… / … att är det 

stimulerande och fin miljö runt så tror jag att det är lättare också att man 

tycker… att man trivs och att man blir inspirerad på olika sätt å. Än när allting 

är, ja kaos kanske man kanske inte har nån ordning eller det är jättegrilligt med 

grejer, att man kan bli orolig och en del barn är extra känslig mot sånt. Då får 

man ju tänka till ordentligt att det inte får va för mycket. Ja intryck. Så det kan ju 

också variera från barn till barn men jag tror att alla människor mår bra av att ha 

fint runt en. 

Innemiljön är ju också… Måste man ju förändra för varje barngrupp och kanske 

nån gång under året också. 

Jaaa om du tar ett barn som, som har svårt med, som behöver struktur, som 

behöver liksom rent på väggarna, och såhära. Och så kommer den in i ett 

klassrum där det är liksom jättefullt med teckningar och de e liksom skriv här å. 

Aasså den kan ju inte fokusera på nånting.  

   

Här svarar lärarna om att det ska vara strukturerat och att en lärare ska veta 

med vad och hur man dekorerar ett klassrum med olika postrar och så vidare. 

Dessutom framkommer att dekorationen i klassrummet kan påverka vissa 

elever.  

Lärstilar 

Att elever lär sig på olika sätt är lärare medvetna om. En svårighet uppstår 

dock i att man, ofta, bara har ett klassrum till förfogande och detta då ska 

anpassas för att tillgodose varje elevs enskilda behov. Vilket inte är en lätt, 

men ack så viktig arbetsuppgift som varje lärare står inför.   

 

Det vi har tänkt på är att det kanske i ett rum både finns ett lite större bord också 

finns det lite mindre bord, och det är ju liksom en del barn dom behöver, har 
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jättejobbigt att sitta när det är flera stycken medan andra fixar det jättebra. Det 

är ju inga bänkar två och två men däremot kan det finnas nån plats i ett rum där 

man kan sätta sig i lugn och ro så att nån går ifrån och sätter sig själv men att 

man finns ändå men i ett.. i en liten grupp.  Och sen också ganska mycket runda 

bord. Det tycker jag själv är väldigt trivsamt. Man ser alla som sitter runt bordet, 

formen är mjuk, jaa.  Såna grejer kan ju va bra. Om man har möjlighet. Men att 

det finns lite variation det är ju genomtänkt. 

Alla barn kanske inte lär på samma vis. Mitt bästa, jag kanske är väldigt duktig 

på att komma ihåg saker. Eller mitt bästa det är när jag får se saker. Eller mitt 

bästa kanske är när jag hör saker.  

… och sen är det viktigt att titta på det som är ganska svårt, dom är ju inte 

stöpta i samma form. Och det pratas ju mycket om olika lärstilar. Att man 

liksom kan ge alla utifrån deras behov så att de lär sig på bästa sätt… / … att 

man kan variera sin undervisning och nå alla barn. 

Men alltså det är ju visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt. Dom, det klart att 

barn som är… Dom behöver ju olika miljö egentligen. Och det är inte alltid så 

lätt att skapa det i ett klassrum.  

 

Det går att ana en viss frusration hos somliga lärare som grundar sig i deras 

vetskap om elevers olika behov och bristen på utrymme i de lokaler som 

brukas. De lärare som är mer nöjda med klassrummens storlek och 

utformning, har kunnat möblera så att olika elevpreferenser blir tillgodosedda 

till högre grad. 

 

Ljudnivå 

Vilken ljudnivå som ska accepteras i klassrummet är ytterligare en fråga som 

kan diskuteras. En del elever kan arbeta bättre om det är lite musik eller annat 

ljud i bakgrunden medan andra behöver ha helt tyst för att kunna fokusera på 

arbetet. Uppfattningen är också att en alldeles för hög ljudnivå resulterar i att 

barnen blir trötta. 

  

Näe men sen är vi ju jätteolika en del. Om vi tar det här med musik och tv. En 

del dom klarar ju, dom kan liksom ha tv:n på, dom kan ha musik där dom kan, 

nästan så att jorden kan rämna och dom kan ändå koncentrera sig här. Medans 

andra har liksom jättesvårt om dom inte får ha tyst helt tyst liksom å. Å dom 

kanske behöver hörlurar eller nånting runt ikring sig. 

 

Det är ju plattor och det är ju genomtänkt här va och det är inte dom (om 

lokalerna där parallellklassen håller till) har ju jobbat och försökt liksom få till 

det… Det märker man att det blir ju tröttare barn. 



  

  

19 

 

Samtidigt som lärare ser svårigheter i att elever har skilda behov när det 

kommer till ljudnivån i klassrummet så finns också tankar om hur detta 

problem skulle kunna lösas. Akustikens betydelse lyfts också fram. Ett 

klassrum där ljudet absorberas bättre blir tystare. I ett klassrum där väggarna 

inte absorberar ljudet lika bra riskerar ljudnivån att lättare komma till en nivå 

som gör eleverna trötta. 

 

Utomhusmiljö   

Resultatet från undersökningen tyder på att lärarna, till största delen, är nöjda 

med sina utomhusmiljöer. Dessa anses stimulera eleverna till att vara barn och 

lärarana flyttar gärna ut undervisning från klassrumet och ut i naturen. 

 

Vi är ute väldigt mycket. Å vi går till skogen. Å vi har ju bra närmiljö. 

Om man tar utemiljön så tycker jag att den är jättebra. Vi har så otroligt nära 

skogen här. Och den är ju, den inbjuder till så mycket lek och man kan ju gå ut 

och ha… Jaa man kan gå ut och läsa eller…/… det är bara att gå å ha matte ute 

eller… ibland vi har varit ute och läst och dom har haft lite högläsning 

ute…/…det inbjuder ju till att ta ut undervisningen också. 

Nu har vi ett naturtema och då vill vi ju va mycket ute i skogen. Istället för att 

sitta här i klassrummet och prata om träd, ja men då vill vi ju göra en, ta en 

promenad och titta på olika träd så om man tittar på inlärningen där så tror jag 

det är viktigt.  

Så jag hade ju en åk 2:a här, som i början här, också skulle vi ha praktisk matte 

ute. Då hade jag gjort såna här, dom skulle ha talen 0-50, så då hade jag gjort 

lappar då, i färg som jag hade lagt på backen då så här. Så dom fick hoppa hela 

vägen, och sen kunde man ju vända några här och där, så här. Och så kunde 

dom få tala om på den här blanka då, vad var det för tal här då? Det… Det finns 

mycket man kan göra. 

 

Det ses som något positivt att ha en skog i närheten av skolan, som kan 

utnyttjas både för lek och för undervisning. Det framkommer av resultatet att 

skogen och utomhusmiljön kan användas för undervisning i såväl biologi som 

i matematik och svenska.  
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Diskussion 
Här kommer vi att behandla och diskutera våra resultat i relation till den 

tidigare kunskap och forskning som vi har tagit upp. Vi kommer även ta upp 

relevanta slutsatser om olika konsekvenser från undersökningen. 

Avslutningsvis kommer vi ge några förslag på vad fortsatt forskning på 

området skulle kunna handla om.  

 

Hur elever lär sig bäst, är en fråga som bör ställas på individnivå. För vi alla är 

olika och vi lär oss genom olika sätt. Allt beror på vad och hur man lär sig på 

bästa sätt. Miljön måste anpassas för vilken lärstil eleven har. Möbleringen och 

placeringen har betydelse för läranderesultatet för de elever som arbetar i 

klassrummet. Vi nämnde i bakgrunden att Boström (2013) berättade om att 

möbleringen har betydelse för de olika individernas lärande. Elever har olika 

preferenser när det gäller hur de vill sitta för att kunna göra ett bra arbete. 

Somliga vill sitta lite bakåtlutade i en mjuk fåtölj eller soffan medan andra 

arbetar bättre om de får sitta mer ”ordentligt” på en vanlig stol vid en 

skolbänk eller ett bord. Betydelsen av vilken typ av sittmöbler som används i 

klassrummet kom inte upp i vår undersökning. Däremot visar resultatet på att 

lärarna ändå försöker vara relativt elevcentrerade när de möblerar sina 

klassrum och placerar ut eleverna. Lärarna funderar på vilka elever som 

arbetar bra tillsammans, att det ska finnas möjlighet att sitta själv om man vill 

det eller sitta tillsammans med andra om man tycker att det fungerar bättre. 

Men svårigheterna med möbleringen betonas också. Det är många individer i 

klasserna och att anpassa klassrummen så att de passar alla perfekt anses vara 

en, i stort sett, omöjlig uppgift. Ett återkommande budskap i intervjuerna var 

att man får göra det bästa utifrån de förutsättningar och medel som finns 

tillgängliga.  

 

Ur ett sociokulturellt perspektiv kan lärande främjas genom dialog. Både 

mellan lärare och elever och elever sinsemellan. Det gäller då att dialogen är 

relevant i förhållande till det som ska läras. Vår undersökning visar på att 

lärare använder möblering av klassrum och placering av elever för att öka eller 

minska konversationer i klassrummen. En möblering där eleverna kan se och 

få ögonkontakt med varandra verkar uppmuntra till diskussion medan en mer 

traditionell möblering där alla elever är vända framåt kan få en relativt pratig 

klass att fokusera mer på lektionens innehåll. I vårt resultat var två av de tre 
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möbleringsalternativ, som Nyberg (2002) beskriver, representerade. Det var så 

kallade öar och katedersittning som användes av lärarna. Den vanligaste 

modellen var att använda olika typer av öar i klassrummen. 

 

Nästan alla av de intervjuade lärarna nämnde att ventilationen på deras skola 

var dålig, och de som inte uppgav att ventilationen var undermålig nämnde 

den inte alls. Temperaturen och luftkvalitéten är två faktorer som påverkar 

lärandet, vissa elever vill ha det varmt och vissa kallt. Om man tänker logiskt 

så måste luften och ventilationen vara bra för att man ska kunna fungera som 

vanligt. Det har påpekats i bakrunden av Schneider (2002), att temperaturen 

och luften har en betydelse för elever i lärande. Om det är dålig luft kan det bli 

negativa konsekvenser, eleverna kan till exempel bli trötta av syrebristen. Men 

den dåliga luften kan även orsaka att eleverna blir sjuka och behöver stanna 

hemma. Vilket i sin tur försvårar lärandet genom att eleven inte är på plats när 

undervisningen äger rum.  

 

Temperatur upplever vi olika. När du fryser tycker någon annan att det är för 

varmt eller vice versa. Oavsett om du upplever att det är för varmt eller för 

kallt kan detta påverka din koncentrationsförmåga och därmed ditt lärande. 

Det är mest troligt omöjligt att ställa in temperaturen i klassrummet så att den 

passar alla elever perfekt. Men ofta finns det platser i klassrummet där det är 

lite svalare och bredvid elementet är det ofta lite varmare. Vi tänker att detta 

kan vara något att ha i åtanke när man möblerar klassrummet och placerar 

eleverna. Man kan också prata med föräldrarna om hur deras barn upplever 

temperatur. En frusen elev kan behöva en varmare tröja medan en inte lika 

frusen elev klarar sig med T-shirt. 

 

Vissa vill ha ljud omkring sig när de arbetar, vissa vill ha det helt tyst och för 

andra spelar det ingen större roll. Forskningen tyder på att ljudet är en annan 

miljöfaktor som påverkar lärandet hos elever i skolan. Boström (2013)  

berättade om att elever har olika preferenser och en utav dem är ljud som kan 

vara känsligt eller bra för eleverna och påverkar deras lärande. Hon sa (ibid.) 

att 20 % vill ha helt tyst när de arbetar, 40 % föredrar ljud i bakgrunden och 40 

% är flexibla, det vill säga att ljudnivån inte har så stor betydelse för just dessa 

elever. Lärarna som vi intervjuade uppfattade också att ljudnivån påverkar 

lärandet för elever.  Om det är för mycket ljud och för hög ljudnivå under en 

lång stund, kan eleverna bli trötta snabbare. Resultatet visade även, i likhet 

med forskningen, på att olika elever är olika toleranta mot ljud när de ska 

koncentrara sig och att somliga elever faktiskt arbetar bättre med någon form 

av bakgrundsljud än om det är helt tyst. Detta innebär alltså att man som 
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lärare inte kan kräva att det ska vara total tystnad under arbetstid, samtidigt 

som de elever som behöver ha helt tyst för att kunna koncentrera sig måste 

kunna få ha det så när det är individuellt arbete på schemat. Ska eleverna 

diskutera något, är det givetvis omöjligt att det är knäpptyst. Eventuella 

lösningar här skulle kunna vara att elever som behöver något bakgrundsljud 

får lyssna på musik med hörlurar eller att det finns hörselkåpor för dem som 

vill arbeta under tystnad.   

 

Belysning i rummet där elever arbetar kan både förbättra och störa vissa 

elevers lärande. Boström (2013) nämner detta, att vissa elever kan störa sig på 

stark belysning och kan få huvudvärk, och vissa elever blir uppmuntrande av 

det. Vi kan tänka oss att belysningen är ännu svårare att anpassa efter elevers 

olika preferenser än vad temperaturen är. Eventuellt kan man variera sig och 

ibland ha lite svagare och andra gånger lite starkare belysning. Om någon elev 

är lite extra känslig mot stark belysning kan denna förhoppningsvis placeras 

på ett sådant sätt att den åtminstone inte får lampljuset rakt in i ögonen. 

Belysning var dock en fråga som knappt nämndes av våra respondenter. 

Andledningen till detta kan vi enbart spekulera om. Men vi kan tänka oss att 

detta beror på att de inte tänker på belysning som miljöfaktor eftersom den 

redan finns där och är antingen på eller av. Strömbrytare med dimmerfunktion 

som kan reglera ljusstyrkan skulle kunna vara en ökad möjlighet för läraren att 

styra över belysningen i klassrummet   

 

Resultatet av vår undersökning tyder på att lärarna finner en svårighet i hur 

och i vilken grad de ska dekorera sina klassrum. Det ska se fint ut men inte bli 

för förvirrande för en elev som behöver struktur och ordning. Hur många 

elevarbeten, tidslinjer och multiplikationstabeller (etcetera) som ska sitta på 

väggarna är en fråga man måste ställa sig i varje ny elevgrupp och ibland 

också under pågående läsår, eftersom eleverna ständigt utvecklas. 

 

Att hitta forskning som visar på problematik med att anpassa lärandemiljön 

efter elevernas olika preferenser lyckades vi inte med. Men trots att lärare 

verkar medvetna om att elever behöver olika miljöer så ser klassrum ofta 

relativt likadana ut. Eftersom den forskning vi hittat inte visat på någon 

problematik har vi själva funderat över var svårigheten skulle kunna ligga. Det 

vi har kommit fram till, som skulle kunna vara problematiskt med att anpassa 

klassrummen efter elevpreferenser är:  

 Brist på pengar vilket gör att läraren inte har några medel för att köpa 

in exempelvis en soffa eller den belysning som skulle vara önskvärd. 
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 Små klassrum där det skulle bli väldigt trångt att göra olika ”rum i 

rummet”. Bänkplatser till samtliga elever är nästan ett måste, och efter 

det finns det inte alltid så mycket plats över för andra möbler.  

 Tidsbrist. Lärare har alltid mycket att göra. Tiden som krävs för att 

analysera och reflektera över de olika behoven i klassen och hur man 

skulle kunna utforma klassrummet efter dessa, finns inte. 

 

Enligt den forskning vi presenterat, så är utomhusmiljön ett verktyg som lärare 

kan använda i sin undervisning för att höja kvaliteten på elevers lärande. 

Forskningen indikerar också att lärare framförallt ser utomhusmiljön som 

elevernas lekplats och inte som en möjlighet för att genomföra sitt uppdrag. 

Vår undersökning däremot, visar på att lärare visst ser potentialen i att 

använda utomhusmiljön som ett andra klassrum och att flytta ut 

undervisningen i naturen. I litteraturen betonas också vikten av 

direktupplevelser. Alltså att uppleva det som ska läras i en relevant miljö, till 

exempel att lära sig om olika träd genom att vara ute och undersöka dessa träd 

i deras naturliga miljö. Direktupplevelser och ”learning by doing” ses, enligt 

vårt resultat, även som viktigt av lärare. Även om de inte kallar det 

”direktupplevelser”, så talar de varmt om att lära sig om naturen i naturen. 

Denna typ av undervisning, där många sinnen stimuleras, medför att även 

elever med taktil och eller kinestetisk lärstil gynnas. Vilket, enligt vår 

presenterade forskning, är de flesta elever i grundskolans tidigare år. Vår 

undersökning indikerar att närheten till en naturlig miljö, exempelvis skogen, 

ses som positivt av lärare. Enligt forskningen erbjuder en naturlig 

utomhusmiljö en god förutsättning för elever att även utveckla sina motoriska 

färdigheter.  

 

Utomhuspedagogik är också ett område där i princip all forskning (som vi 

hittade) hyllar användandet av utomhusmiljön i undervisingen. Ofta betonas 

dock nödvändigheten av att eleverna är rätt klädda för att inte bli blöta eller 

kalla med mera. Vilket i sin tur kan påverka elevers inställning gentemot den 

här typen av aktiviteter. Den här typen av obehag var också, enligt Maynard 

och Water (2007) en av de faktorer som eleverna oroade sig mest för när det 

kommer till att lära ute. En förutsättning för lyckad undervisning utomhus är 

alltså att eleverna har passande skodon och kläder som tål skiftande väderlek. 

Vi misstänker att detta kan innebära stora problem för familjer med låg 

inkomst då denna typ av kläder har en tendens att kosta relativt mycket 

pengar.  Vi kan också tänka oss att undervisning utomhus kräver mer 

planeringstid än ”vanlig” undervisning, åtminstone innan läraren fått mer 

rutin på detta. Tidsbrist är, som vi uppfattar det, ett ständigt aktuellt problem 
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inom skolan. Därför kan vi tänka oss att en undervisningsform som kräver mer 

planeringstid ofta blir bortvald på grund av detta. En tredje svårighet som vi 

misstänker kan finnas med utomhus pedagogik är antalet tillgänglig personal. 

Vi antar att inte många lärare vill ge sig ut som ensam vuxen med en hel 

skolklass till skogen, åtminstone inte i grundskolans tidigare år. Detta betyder 

att det behöver finnas fler personal tillgängliga.  

 

För att avslutningsvis koppla tillbaka till läroplanen, så är det alltså lärarens 

uppgift att anpassa undervisningen efter de individer som finns i klassen. 

Ingen elevs lärande ska bli missgynnat. De förhållanden vi lär oss bäst under 

är individuella. Detta har lyfts fram i forskningen såväl som av de lärare vi 

intervjuat. Både forskningen och vår undersökning tyder också på att miljön 

har betydelse för lärandet och elevernas preferenser när det gäller miljö ser 

olika ut. Någon vill ha varmare, någon vill ha kallare, en vill ha ljusare medan 

någon annan vill ha en mer dämpad belysning. Att anpassa klassrummet så att 

det utgör en optimal lärandemiljö för samtliga elever är därför en mycket svår, 

för att inte säga omöjlig uppgift. Vad pedagogen kan göra är, till exempel, att 

skapa en läshörna som är lite avskärmad från resten av klassrummet, så 

kallade ”rum i rummet”. Har man sådana olika ”rum i rummet” i klassrummet 

kan eleverna själva eller på inrådan av läraren gå och sätta sig där när denne 

ska läsa eller skriva något. Och ljudet, belysningen och typen av möbler där 

kan anpassas lite mer efter individens behov. Men hur ska man som lärare veta 

om Pelle läser bäst i en mjuk soffa? Eller om Lisa kan koncentrera sig bättre 

med lite musik i bakgrunden? Vi vill här betona vikten av att läraren lägger 

energi på att lära känna sina elever och, som en del i detta, deras respektive 

lärstilar. Detta ser vi som en absolut förutsättning för att kunna anpassa 

klassrummet efter de olika behov och förutsättningar eleverna har. 

 

För vidare forskning 

Vi insåg, mot slutet av vårt arbete, att för att kunna göra en mer djupgående 

undersökning hade det varit en möjlighet att välja endast en utav de olika 

kategorier vi tagit upp här. När vi insåg detta fanns det dock inte tillräckligt 

med tid för att göra om arbetet. Vi rekommenderar den som är intresserad av 

att göra en liknande undersökning att välja ut något av områdena och göra en 

”djupdykning” inom detta.  

 

Det skulle också kunna vara intressant att undersöka hur det ser ut i praktiken. 

Detta skulle kunna göras genom observationer av, till exempel, hur 



  

  

25 

 

utomhusmiljön används i undervisningen eller hur lärare möblerar sina 

klassrum. 

 

En annan fråga som skulle kunna vara intressant att undersöka är om färger 

har betydelse för lärandet, och i sådana fall hur och hur stor betydelse. Enligt 

Boström (2013) är detta en fråga där forskare ännu inte hittat några tydliga 

samband.  
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BILAGA 1: Missiv 

 

Missiv  

Hej, vi är två tjejer som studerar på lärarutbildningen i Härnösand med 

inriktning mot grundskolans tidigare år. Vi gör vår sista termin och ska skriva 

examensarbete nu i höst. Vårt arbete ska handla om miljöns inverkan på elevers 

lärande. För att detta ska vara genomförbart behöver vi pedagoger som ställer 

upp på intervjuer. Vi önskar att utföra dessa intervjuer under v.37 (v.38).  

 

Vi kommer att behandla alla uppgifter med konfidentialitet. I den färdiga 

uppsatsen kommer alltså inga namn på pedagoger eller skolor att nämnas. 

 

Vi är flexibla, och tillgängliga för intervjuer i princip alla dagar utom måndagar 

före klockan 11.30. Intervjuerna beräknas ta maximalt 60 minuter. För att 

underlätta vårt arbete spelar vi gärna in intervjuerna, men om detta inte känns 

bekvämt kan vi föra anteckningar istället. 

 

Tack på förhand 

 

Rozafa Haradinaj: rozafaaaa@... tel. nr. 076-94X XX XX 

Sabine Dahlgren: sabinedahlgren@...  tel. nr. 072-21X XX XX 

 

 

mailto:rozafaaaa@hotmail.com
mailto:sabinedahlgren@gmail.com
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 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 Under vilka förutsättningar tycker du att elever lär sig bäst? följdfråga 

(Tycker du att undervisningen bör utformas efter detta?) 

  

 Kan du ge exempel på hur miljön påverkar lärandet? 

 

 Berätta om dina tankar om inne- och utemiljön på din skola? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


