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Sammanfattning 

Bakgrund 

Inledningsvis diskuteras vad tidigare forskning visat beträffande rummet och dess betydelse. 

Delar som berörs är rummets utformning, grönare miljö (ljud, ljus, temperatur, luft etc.), 

social miljö (lärares inställning), waldorfpedagogiken – det fysiska rummet, lek som lärande 

samt vad olika myndigheter skriver kring klassrumsmiljön. Den teoretiska utgångspunkten 

som använts när vi analyserat vårt empiriska material är ett fenomenologiskt perspektiv.  Vi 

har även definierat de begrepp som genomsyrar föreliggande studie; Det fysiska rummet 

(objektiv och subjektiv miljö), arbetssätt och arbetsform samt den proximala utvecklingszonen.   

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur rummets storlek, planlösning och 

utformning, med tillgång till grupprum, kan ha betydelse för lärare i deras pedagogik. 

Metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie där observationer och intervjuer har används som 

arbetsmetod för insamlandet av material. Genom våra observationer ville vi komma åt 

skillnader i den objektiva miljön och observationerna genomfördes därför i tre olika klassrum 

där det var olika fysiska förutsättningar när det gäller utformning, planlösning och yta i 

lokalen. Intervjuerna har sin utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv där vi som 

forskare fokuserat på hur individerna upplever förskoleklassens fysiska miljö. Det var 

klasslärarna i respektive rum, eller lärare med samma förutsättningar i rummet, som 

intervjuades och intervjuerna genomfördes med varje lärare enskilt.   

Resultat 

Resultatet visar att rummets utformning, planlösning och storlek har betydelse för lärarna när 

de ska utforma sin pedagogik. Men lärarens inställning till arbetssituationen och dennes 

förmåga att vara flexibel när undervisningen och rummet organiseras är viktiga delar att tänka 

på när lärare ska utforma en så bra inlärningsmiljö som möjligt.  
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1. Inledning 

Ett, två eller flera rum, vad passar bäst för den pedagogiska verksamheten? 

Ville satt och byggde med Geomag (magneter som byggs ihop till olika figurer). Han 

hade äntligen hittat ett litet hörn i rummet där han kunde leka ostört. Plötsligt öppnas 

dörren bakom honom. Den öppnas inåt i rummet och träffar Ville rakt i ryggen 

samtidigt som han välter över allt han byggt. Ville blir ledsen och det andra barnet som 

öppnade dörren tittar förvånat på Ville och undrar vad som hände… (Tidigare 

observation från VFU-period, HT 2012). 

Många svenska skolor består av byggnader som ursprungligen utgick från andra förhållanden 

än de som råder nu (Björklid, 2005), samtidigt anges i grundskoleförordningen att skolans 

lokaler ska vara ändamålsenliga för den undervisning som ska bedrivas där (SFS 1994:1194). 

Björklid påpekar att det trots detta inte är ovanligt att byggnaderna inte är anpassade för den 

verksamhet som bedrivs där. I kommunen där vår studie genomfördes pågår det en diskussion 

angående nybyggnation av kommunens skolor. Kring denna pågående diskussion har lärarna 

fått framföra sina synpunkter på hur de anser att skolans lokaler bör utformas. De har då 

framfört vad de känner har saknats och vad som har fungerat. Detta skulle sedan politiker och 

beslutsfattare i kommunen ha som utgångspunkt i sin planering av planlösningarna. Efter att 

ha sett förslag på ritningarna uttrycker lärarna att politikerna inte tagit vara på deras 

synpunkter. Lärarna är rädda för att få bristfälliga lokaler igen. De lärare vi har träffat anser 

att om en ny skola ska byggas bör det göras ordentligt från början, eftersom det är ett 

långsiktigt framåtsyftande projekt. Björklid skriver att:  

När kommunerna rustar upp sina skolor är det viktigt att anpassa skolan till framtidens 

pedagogik med ett nytt arbetssätt, en ny organisation och en ny lärarroll, där den 

fysiska miljön är anpassad till den pedagogiska verksamheten. (Björklid, 2005, s 62).  

Det är precis detta som lärarna känner att kommunens politiker och beslutsfattare inte tagit 

hänsyn till i sin utformning av planlösningarna. Utifrån det valde vi att genomföra en 

forskningsstudie där rummets planlösning och utformning ligger i fokus. Vår studie kan 

kanske bidra till att fördjupa kunskapen om relationen mellan miljö och pedagogik. I studien 

fokuseras det främst på rummet utifrån ett lärarperspektiv med fokus mot förskoleklass och 

vår problemformulering är; Hur påverkas lärarnas handlingsutrymme i pedagogiken beroende 

på rummet och dess utformning? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur rummets storlek, planlösning och 

utformning, med tillgång till grupprum, kan ha betydelse för lärare i deras pedagogik. 

Studiens huvudsakliga frågeställningar är: 

1. Hur använder lärarna sig av rummet i pedagogiken?  

2. Finns det någon skillnad i pedagogiken hos lärarna i de olika lokalerna? 

3. Hur upplever lärarna att deras pedagogik formas beroende på lokal? 

4. Hur önskar lärarna att lokalerna ska se ut i förskoleklass, baserat på hur de upplever 

sina nuvarande lokaler? 
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2. Bakgrund 

I den här delen kommer vi att presentera forskning och litteratur som är relevant för vårt 

ämne.  Detta är tänkt att ge en bakgrund till vår studie som främst fokuserar på det fysiska 

rummet. Inledningsvis kommer vi därför att ta utgångspunkt i annan forskning om den fysiska 

miljöns betydelse för lärande samt vad olika myndigheter betonar beträffande 

klassrumsmiljön.  

Rummets utformning/design 

Roskos och Neuman (2011) diskuterar hur vi ända in på 1900-talet anammade den gamla 

tidens klassrum som modell; de gamla stenbänkarna som stod i rader och de kala väggarna 

som är påtagliga än idag även om vi bytt ut en del material. Det var först på 1900-talet som ett 

visst mått av flexibilitet införlivades i klassrumsmiljön med hjälp av flyttbara skolbänkar och 

bord, användbara väggytor och mindre utrymmen där eleverna kunde studera utan ständig 

översyn av läraren. Roskos och Neuman hävdar att det idag inte finns några bra böcker där 

lärarna kan läsa sig till hur de ska inreda klassrummen för att eleverna ska tillägna sig 

kunskap på bästa sätt. I nedanstående citat lyfter författarna fram vikten av att uppmärksamma 

den fysiska miljöns betydelse i pedagogiska sammanhang: 

It is the environment that informs and documents the social interactions that will go on 

there, the encounters, friendships, and learning that will occur. It shapes how teachers 

and students will feel, think, and behave, and its qualities can have a lasting effect on 

our lives. The classroom environment can work for us or against us, which is why it is 

first, last, and always among pedagogical concerns (s 110). 

De Jong (1996) betonar att lokalens utformning kan ha betydande konsekvenser för den 

undervisning som bedrivs där. Hon menar att samspelet mellan barn och vuxna kan påverkas 

av rummets utformning. Williams (1999) lyfter även hon fram vikten av en god miljö, 

eftersom den är viktig för vårt välbefinnande och Dranger Isfält (1999) betonar att för en ”god 

funktion krävs […] ett utvecklat samspel mellan byggnadsutformning och inredning.” (s 91). 

Det första Roskos och Neuman (2011) väljer att lyfta fram när lärare ska designa ett rum är att 

det måste finnas en koppling till syftet med undervisningen som ska bedrivas där. De menar 

att ”vad människor gör är märkbart påverkat av var de befinner sig” (Roskos & Neuman, s 

111, egen översättning). Barnen gör alltså det som omgivningen bjuder in till. De menar att 

lärare bör ha detta i minnet när de planerar för hur de vill inreda klassrummet med fokus på 

olika kunskaper och färdigheter, i både skolan och livet utanför skolans väggar. Den effektiva 

läraren arrangerar klassrummet för aktiva och tankeväckande läroprocesser, till exempel kan 

läraren ta vara på väggarnas ytor. Roskos och Neuman beskriver detta som ”walls that teach” 

(s 112). Med detta menar de att väggarna bör användas till att visa upp elevarbeten, användas 

som anslagstavla eller som digitala tapeter etc.  

Woolner, McCarter, Wall och Higgins (2012) diskuterar kring samma fenomen och de har 

genomfört två fallstudier där de tittat på vad lärare och elever har gjort för ändringar i sin egen 

fysiska inlärningsmiljö i skolan. De ville få fram centrala aspekter kring effektiva 

tillvägagångssätt för att skapa en inspirerande inlärningsmiljö och tittade därför på hur lärare 

och elever använde den fysiska miljön i två olika skolor i Storbritannien. Det Woolner et al. 

kom fram till i sin studie var precis som Roskos och Neuman (2011) att sambandet mellan 

den fysiska omgivningen och organisationen i förhållande till pedagogiska mål är viktig. De 

framhäver även vikten av att lärare använder sig av många pedagogiska metoder för att uppnå 

en så god inlärningsmiljö som möjligt och att de utnyttjar det utrymme som finns i så stor 

utsträckning som möjligt. Lärarna i studien var noga med att både tanken bakom 
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undervisningen och omgivningens utformning var viktig, något som även Roskos och 

Neuman diskuterar. Det vill säga att människor gör vad omgivningen bjuder in till samtidigt 

som olika elever lär på olika sätt och det krävs då olika pedagogiska metoder för inlärning. 

Björklid (2005) diskuterar kring den fysiska miljön med inriktning mot barns lärande. Hon 

framhåller hur lärare kan inreda klassrummet för att ge en god inlärningsmiljö och menar att 

”Kommunikationer inrättar sig efter lokalernas inredning och bekräftar därmed både den 

kommunikativa och den bokliga traditionen […].” (Björklid, 2005, s 94). Med den bokliga 

traditionen menar hon katederundervisning, det vill säga att alla barnen sitter mot tavlan med 

sina böcker framför sig och lyssnar på läraren. Hon refererar till olika danska forskare, bland 

annat Bjorbjerg, som i olika studier pekar på betydelsen av den fysiska miljöns utformning i 

undervisningen. Björklid betonar även hon att ”Inte bara skolans inredning utan även 

klassrumsmiljöns utformning påverkar pedagogiken.” (s 94).  

Roskos och Neuman (2011) samt Woolner et al (2012) fortsätter sin diskussion kring den 

fysiska miljön med att betona att den bör vara utformad så att lärare kan variera sina 

pedagogiska metoder och vara flexibla i de fall där en specifik metod kanske inte är den bästa. 

Roskos och Neuman betonar att i små utrymmen är flexibilitet ett ledord. Lärande utrymmen 

måste ses som flexibla och inte fasta. De måste vara öppna för förändringar och 

omstruktureringar för att hela tiden sträva mot lärandesyftena i undervisningen. Woolner et al. 

betonar även att lärarens intentioner och erfarenheter av eleverna är en betydelsefull del som 

gör att det, för läraren, är lättare att organisera sitt klassrum så att det passar eleverna och 

deras behov.   

I sin forskning jämför Nordin-Hultman (2005) den svenska förskolan med engelska skolor. 

Hennes studie avser bland annat att undersöka hur rummen är utformade med fokus på om de 

lockar till aktivitet. Hon vill kunna se vad omgivningen och miljön har för betydelse i olika 

avseenden, till exempel hur barnens handling tar form. Hon diskuterar även kring vilka 

möjligheter som barnen erbjuds och den pedagogiska miljöns betydelse i det. Vidare betonar 

hon att det finns ett kulturellt mönster över hur en skola bör se ut och hur den ska vara inredd. 

På grund av att det är så traditionsbundet menar Nordin-Hultman att lärare sällan reflekterar 

över rummens miljö och material, vilket de egentligen borde, eftersom det är ”[…] en central 

del av pedagogiken” (s 50). I studien framkom att utformningen kan ge möjligheter men även 

ge brist på möjligheter. Hon menar att olika material avser olika aktiviteter och 

utvecklingsområden. Utformningen kan bidra till att vissa barn väljer eller inte väljer att göra 

en aktivitet. Den lockar eller stöter bort barn i olika avseenden. Till exempel kan läraren ställa 

fram papper och pennor för att locka barnen till att måla, men barnen kan istället välja att 

använda papperet till att vika flygplan.  

Grönare miljö 

Roskos och Neuman (2011) diskuterade kring ”en grönare miljö” (s 113, egen översättning) 

som en av fem viktiga principer när läraren ska designa sitt klassrum. Här tar de upp aspekter 

som ljus, temperatur, luftkvalitet, buller och trängsel. För mycket eller inte tillräckligt av 

någon av dessa aspekter kan urholka miljökvaliteten och påverka lärandet negativt. De menar 

att lärarna kan ha svårt att påverka dessa aspekter men i den mån det är möjligt bör de ändå 

försöka. De kan, till exempel, använda ljudabsorberande material (gardiner, skärmar, växter 

etc.) för att sänka ljudnivån i klassrummet och se till att släppa in så mycket naturligt ljus det 

bara går in i rummet. 

Vidare diskuterar även Burke och Burke-Samide (2010) hur låga ljud, till exempel från 

pennor som omedvetet trummas mot pappret, kan vara störande för de elever som är känsliga 

för ljud. På så sätt kan elever störa varandra utan att de är medvetna om att de stör, men 
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samtidigt som vissa elever är beroende av att det är tyst för att de ska kunna koncentrera sig är 

andra beroende av att det inte är helt tyst omkring dem. I varje klassrum finns det, enligt 

författarna, barn som behöver en annan typ av miljö, en miljö som markant skiljer sig från den 

miljön där de flesta andra lär sig. Eftersom elever koncentrerar sig olika bra beroende på 

klassrumsmiljön (det vill säga hur ljudnivå, belysning och temperatur är samt hur sittplatser är 

utformade) måste alla lärare lära sig att designa om sina klassrum så att alla elever får 

möjligheten att lära in i den miljön som passar dem och deras inlärningsstrategi bäst (Burke & 

Burke-Samide, 2010). 

Social miljö 

Roskos och Neuman (2011) lyfter fram den sociala miljön som den faktor som väcker den 

fysiska klassrumsmiljön till liv. De menar att för att klassrumsmiljön ska vara deltagande 

måste eleverna få vara med och forma den så de kan känna tillhörighet, ägandeskap, identitet 

och valmöjlighet. De diskuterar vidare att utvecklingen av elevernas deltagande kompetens 

måste börja i tidiga år och sedan ständigt närvara uppåt i skolåren.  

Woolner et al. (2012) diskuterar även de kring den sociala miljön men med fokus på lärarnas 

inställning och hur den kan påverka hur arbetsmiljön/inlärningsmiljön är i ett klassrum. Om 

läraren fokuserar på att skapa samband mellan miljön och pedagogiska metoder kan det bidra 

till en bättre miljö. Väljer läraren att bedriva undervisning utan tanke på fysisk miljö, och hur 

olika detaljer i den kan få eleverna att påverkas, kan istället miljön kännas tråkig och 

omotiverande för de elever som befinner sig i den. Det ger därmed en sämre inlärningsmiljö 

eftersom eleverna inte vill vara där. Avslutningsvis betonar Woolner et al. (2012) att de 

resultat de fick fram visar att utveckling av verksamheten sker då samtal om upplevelser sker, 

utmaningar i den befintliga undervisningen förekommer och lärande utrymmen möjliggörs. 

De menar även att gemensamma överenskommelser och samarbete skapar goda 

inlärningsmiljöer. 

Waldorfpedagogiken – det fysiska rummet 

Olika pedagogiska inriktningar betonar miljöns betydelse. I den här studien har vi valt att lyfta 

fram Waldorfpedagogiken som ett exempel. Enligt skaparen av Waldorfpedagogiken kan inte 

pedagogen påverka utvecklingen hos barnen mer än att skapa så goda förutsättningar och en 

så bra miljö som möjligt för dem (Rudolf Steiner refererad i Ritter, 1997), men vad är då en 

bra miljö enligt Waldorfpedagogiken? 

Den yttre fysiska och den sociala miljön är faktorer som påverkar hur barnet tillägnar sig olika 

beteenden och tar till sig intryck. Barn lär genom att härma och de härmar det de tar in genom 

sina sinnen, alltså det de ser, hör, luktar, känner och smakar. Vid formandet av den fysiska 

miljön är det därför av vikt att fokusera på bland annat material, färger, former, ljus och ljud. 

Waldorfskolornas tillbyggnader sker alltid som en handling där syftet är utveckling för lärare, 

barn och föräldrar som tillsammans verkar inom skolan (Bjurström & Stålbom, 2002).  Varje 

byggnad speglar Steiners tankar kring inlärning och det finns en tydlig koppling mellan 

byggnadens utformning och pedagogiken. Inom Waldorfpedagogiken är utformningen av 

skolans byggnader viktig eftersom den ska hjälpa eleverna till välbefinnande och känslan av 

jaget. Att det finns yta till rörelse är enligt Ritter (1997) av stor vikt för att barnen ska 

utvecklas mentalt. Hon menar att rörelse är en förutsättning för barns inlärnings- och 

minnesförmåga. Waldorfpedagogiken lägger stor vikt vid lokalernas utformning och hur dess 

fysiska miljö ser ut.  
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Lek som lärande 

Vygotskij beskriver skolan i ett sådant perspektiv att det är den viktigaste källan och platsen 

för barnens utveckling. Dale (1998) diskuterar kring leken som den vanligaste 

utvecklingsmetoden för barn i lägre åldrar (förskola och förskoleklass) och Björklid (2005) 

menar att det är i leken som barnen bearbetar sin verklighet. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) lyfter, även de, fram leken som något där barnen utvecklas, framförallt 

”socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt” (s 84). De menar att barnen genom olika 

lekar utvecklar sitt sätt att tänka och att de provar sina, genom leken förvärvade, hypoteser i 

leken. De utvecklar och befäster redan förvärvad kunskap genom att leka, till exempel 

rollekar, regellekar eller bygga kojor etc. Vidare menar de att leken för barnen är ”kognitiv 

och symbolisk” (s 85), där de kan föreställa sig olika saker som de sedan kan prova. Barnen 

har mål och intentioner som styr deras lek även om dessa ofta förändrar sig under lekens 

gång. Leken är en social arena. Oftast leker barn tillsammans med andra men även ensamlek 

kan vara social då de oftast vid dessa lekar har medaktörer i fantasin (Pramling Samuelsson & 

Sheridan). ”Lek är barnens sätt att tänka. Det är barnens sätt att skapa sina föreställningar och 

frigöra sig från den fysiska omgivningen” (Lindqvist, 2002, s 53).  

Davidsson (2008) pekar på att hur rummet gestaltas har betydelse eftersom det ger olika 

förutsättningar och villkor för hur barnen upplever rummen de befinner sig i. Hon betonar att 

rum där det finns plats för lek och aktiviteter är ett annat rum än ett rum som är till för 

stillasittande lugna aktiviteter. ”Det innebär att det fysiska rummet blir ett speciellt socialt 

rum genom de regler som gäller för barnen och lärarna” (s 39). Vidare menar hon att rummets 

innehåll har betydelse för om barnen väljer att vara där eller inte och vad de vill göra i 

rummet. Hur rummet är inrett och utformat kan därmed begränsa eller berika den sociala 

samvaron i rummet. Hur stora rummen är, hur många de är och hur de är inredda signalerar 

enligt Davidsson till barnen hur lärarna förväntar sig att de ska bete sig och vad som 

accepteras att de gör där inne. Även Lindqvist (2002) lyfter fram lekens betydelse, främst med 

inriktning på språket. Hon menar att skolan ska ha ”minst en aktivitetshörna som är inriktat på 

lek med skriftspråk” (s 105), till exempel kan läraren låta en del av rummet vara en affär där 

det finns hyllor med varor och skyltar där det står på vad det är för varor och vad dessa kostar. 

Då ska det även finnas papper, pennor och pengar så barnen kan skriva sina egna inköpslistor, 

betala sina varor och föra kassabok över sina inköp. 

För att barn ska kunna gå in i olika roller i leken behöver de veta vad till exempel en polis 

eller en snickare är för något. De behöver en viss förkunskap. Detta är något som pedagogerna 

kan hjälpa barnen med genom att till exempel läsa böcker eller berätta sagor. Det är 

pedagogernas uppgift att skapa möjligheter för alla barnen att vara med och leka och utveckla 

sin lek. Det är omöjligt för barnen att i leken vara snickare om de inte vet vad en snickare är 

eller vad en sådan gör (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  

Förordningar, styrdokument och lagar 

Olika myndigheter anger i olika dokument hur skolans miljö bör se ut och vara. I bland annat 

grundskoleförordningen (SFS 1994: 1194) finns angivet att de lokaler som undervisningen 

bedrivs i ska vara säkra och anpassade till elevernas förutsättningar så att syftet med den 

pedagogiska verksamheten kan uppfyllas. Vidare finns detta angivet i Skollagen (SFS 

2010:800) 2 kap 35 § att lokaler och utrustning ska finnas för att syftet med utbildningen ska 

uppfyllas. Det står även i 10 kap 29 § att ”varje kommun är skyldig att vid utformningen av 

sin grundskola beakta vad som är ändamålsenligt […] för eleverna” (SFS 2010:800).  
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I Skollagen kapitel fem, paragraf fyra hänvisas även till Arbetsmiljölagen, där det finns 

bestämmelser angående en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen beslutas av riksdagen och 

Arbetsmiljöverket har i uppdrag av regeringen att reglera i närmare detalj vad som ska gälla 

på alla arbetsplatser (Arbetsmiljöverket, 2002). Eftersom skolan är barnens arbetsplats 

omfattas även de av dessa föreskrifter och kring den fysiska miljön anger Arbetsmiljöverket 

(2011) att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande i förhållande till arbetets utveckling. 

Arbetsförhållandena ska anpassas utifrån både fysiska och psykiska förutsättningar hos de 

berörda och det ska ges möjligheter till variation. Det anges i Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 

160) att de arbetslokaler som finns ska vara utformade så att de är lämpliga utifrån en 

arbetsmiljösynpunkt. Den som i kommunen har huvudansvaret för arbetsmiljön är 

huvudmannen och rektorn får ofta ta över det ansvaret för att se till att det är en bra 

arbetsmiljö i skolan. Dock är alla som arbetar inom skolan lika skyldiga att följa 

Arbetsmiljölagens föreskrifter. Arbetsmiljöverket (2002) beskriver att ”Vi är varandras 

arbetsmiljö” (s 6). 

Skolans verksamhet ska även, enligt skollagen, följas av olika styrdokument och en läroplan 

ska utformas av skolverket där mål och riktlinjer tas upp. Skolan följer nu Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, skolverket, 2011) där det bland 

annat diskuteras kring miljöns innehåll i skolan. Skolverket tar upp både sociala som fysiska 

aspekter i läroplanen och det står bland annat att ”alla som arbetar inom skolan ska främja 

elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön.” (s 15) och att skolan ska arbeta för att den gemensamma miljön respekteras av 

alla. Sammanfattningsvis kan vi därför säga att den fysiska miljön i skolans lokaler diskuteras 

omgående av olika myndigheter som rör skolans verksamhet. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Här diskuteras den teori som vi valt att använda för att förstå och problematisera det resultat 

som presenteras utifrån vårt empiriska material. Det inleds med en definition av vad vi menar 

med det fysiska rummet och vad forskning säger kring det, samt en kort introduktion av 

centrala begrepp. Därefter diskuteras det fenomenologiska perspektivet som genomsyrar vår 

studie.  

Det fysiska rummet 

För att kunna diskutera kring det fysiska rummet måste vi först ställa oss frågan: Vad är ett 

fysiskt rum? I vår definition av det fysiska rummet är det huvudsakligen inomhusmiljön som 

åsyftas, det vill säga det rum där människor vistas dagligen och där socialt samspel ständigt 

sker.  I denna studie ligger fokus på skolans rum där undervisning bedrivs och där barn och 

lärare tillsammans ska agera för att nå en så god inlärning som möjligt (Skolverket, 2011).  

Björklid (2005) diskuterar fysisk miljö och menar att det som hör dit inte bara är väggar, tak, 

saker, dörrar etc. utan att det även är hur rummen utformas, hur planlösningen ser ut och hur 

olika rum är formade i förhållande till varandra. Hon diskuterar vidare att det fysiska rummet 

i pedagogisk verksamhet ofta inte tas på allvar när planering och utvärdering sker. När 

problem återkommer i verksamheten skylls det ofta på lärarens okunskap snarare än att det 

har med miljön att göra. Björklid betonar att detta är en felaktig syn då det enligt många 

forskare (till exempel De Jong, 1996; Kluge, 2002) framkommer att den fysiska miljön 

faktiskt har stor betydelse för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet. Hon betonar att 

det har börjat växa fram ett intresse kring att uppmärksamma den fysiska miljön och vilken 

betydelse den har för utvecklings- och lärandeprocesser. Olika myndigheter, till exempel 
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skolverket, börjar även uppmärksamma miljöns betydelse för lärande och därmed att det har 

en viktig roll i lärarnas pedagogiska arbete. 

Vidare diskuterar Björklid (2005) miljöbegreppet och menar att det omfattas av en vid 

bemärkelse, det vill säga att miljöbegreppet består av mer än en definition. Dels menar hon att 

det är fysiska egenskaper, men hon lyfter även fram sociala och kulturella egenskaper i sin 

diskussion kring miljön. Hon för detta vidare genom att diskutera kring en objektiv miljö samt 

en subjektiv miljö. Hon skiljer dessa åt genom att en objektiv miljö innebär det fysiska rummet 

där storlek, läge och olika anslutningar mellan rum beskrivs medan en subjektiv miljö innebär 

en miljö så som olika individer upplever den. Hon förknippar detta med vilken mening de 

berörda som befinner sig i rummet vill ge det fysiska rummet.  

Ännu en definition av den fysiska miljön är från Arbetsmiljöverket (2002) som beskriver det 

som det vi omedelbart ser i vår omgivning (se objektiv miljö ovan). De menar hur det ser ut i 

klassrummet, hur lokalerna ska vara utformade, vilka utrymmen finns, akustik, belysning och 

luftkvalitet etc. De diskuterar även kring om det ser fräscht ut och om det är bra ventilation. 

Kort kan det beskrivas som att den fysiska miljön är hur det ser ut i klassrummet. I vår studie 

definierar vi det fysiska rummet som hur lokalerna är utformade och vilka utrymmen som 

finns (objektiv miljö). Vi lägger stort fokus på planlösningen och vilka möjligheter och hinder 

som kan finnas i det. Vidare kommer vi även att diskutera hur rummen upplevs av de lärare 

som befinner sig i dem (subjektiv miljö).   

Arbetssätt och arbetsform 

När vi diskuterar pedagogik har vi arbetssätt och arbetsform i åtanke, det vill säga hur lärarna 

genomför sin undervisning och hur de grupperar barnen. Ahlström (1996) beskriver 

arbetsformer som att det är hur läraren väljer att organisera sina elever, det vill säga om 

barnen arbetar i smågrupper, större grupper eller allihop tillsammans hela tiden. Vidare menar 

Ahlström att arbetssätt avser vilken metod som läraren väljer för att barnen ska uppnå sina 

mål, det vill säga om barnen ska samtala, leka, arbeta med arbetsboken etc. På den skola där 

vi insamlat vårt empiriska material var leken en stor del av lärarnas arbetssätt i 

undervisningen och därför kommer den att diskuteras relativt ingående tillsammans med 

andra arbetssätt och arbetsformer som förekommer i de olika rummen.  

Den proximala utvecklingszonen 

Individen påverkas ständigt av sin omgivning och omgivningen är även den avgörande för 

individens utveckling (Bråten, 1998). Vygotskij lade stort fokus på samarbetet mellan barn 

och vuxna i skolan. Han myntade begreppet den proximala utvecklingszonen vilket innebär att 

människor med hjälp av omgivningen kan uppnå mer än vad de kan uppnå när de är själva. 

Ett barn kan alltså uppnå mycket mer kunskap i samspel med en vuxen eller en kamrat än vad 

barnet hade uppnått ensamt. Detta begrepp som är centralt i en sociokulturell teori utspelar 

sig, enligt Bråten (1998) främst inom skolundervisningens ramar och han tryckte hårt på dessa 

sociala konstruktioner. I ett sådant samspel förutsätts ett möte mellan en elev och en lärare där 

båda parter har en viktig roll i den sociala situationen när det gäller både aktivitet och 

kreativitet. Bråten beskriver det som att läraren kartlägger var barnets närmaste 

utvecklingszon är och lägger upp undervisningen på ett sådant sätt att det passar barnets 

behov. Sedan sker det gradvis allt mindre och mindre medverkan av läraren för att barnet ska 

få ge en större insats själv. Poängen var att utvecklingen skulle ske efter barnets 

inlärningsförmåga och vad barnet har tillämpat sig genom samspelet med andra. Enligt 

Vygotskij är ett barns psykologiska utveckling en social process, vilket innebär att olika 

sociala konstruktioner eller gruppindelningar i undervisningen är viktiga för barnets 
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utveckling. Begreppet (Den proximala utvecklingszonen) kan vi koppla till lärarnas arbetssätt 

och arbetsformer då det handlar om hur lärarna grupperar barnen och om de använder barnens 

förmågor så att de även kan hjälpa varandra. Vidare diskuteras även lärarens vägledning i 

barnens lärande som en viktig del för utveckling. Vi ansåg därför att denna pedagogiska 

infallsvinkel passade vår studie. 

Fenomenologiskt perspektiv 

Fenomenologin var från början grundad som en filosofisk riktning av Edmund Husserl (1859-

1938) i början på 1900-talet. Fenomenologin omfattade först medvetandet och upplevelsen av 

olika fenomen, ”men vidgades […] till att även omfatta den mänskliga livsvärlden” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s 41). Livsvärlden innebär en värld som vi dagligen upplever. Den är 

konkret i bemärkelsen att ”den är kroppsligt förankrad i både tid och rum” (Justesen & Mik-

Meyer, 2011, s 18), det vill säga det vi upplever i stunden. I direkt motsats till realism innebär 

ett fenomenologiskt perspektiv att forskaren betonar vikten av subjektivitet (som motsats till 

objektivitet), beskrivning (istället för analys), tolkning (inte mätning) och medverkan (istället 

för struktur) (Denscombe, 2009). Även Justesen och Mik-Meyer lyfter fram subjektivitet och 

tolkning som viktiga aspekter för en fenomenologisk forskare. De beskriver detta genom att 

livsvärlden är ett centralt begrepp inom perspektivet. De menar, precis som Denscombe, att 

fenomenologisk forskning fokuserar på människors upplevelser av deras gemensamma 

livsvärld. En fenomenologisk forskare ska enligt Justesen och Mik-Meyer snarare förstå än att 

kunna förklara olika omkringliggande sociala faktorer som påverkar. Detta innebär att 

forskaren vill få fram deltagarnas egna perspektiv kring hur de upplever problemet.  

När forskaren väljer en fenomenologisk utgångspunkt följs det av en rad metodologiska krav 

för hur en fenomenologisk forskare tänker och studerar kring olika fenomen. Bland annat 

tillkommer idealet om den neutrala forskaren som enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) 

innebär att den fenomenologiskt inriktade forskaren vet att den påverkar sitt 

undersökningsobjekt men att den hela tiden strävar efter att den ska störa studieobjekten så 

lite som möjligt – forskaren ska försöka att hålla sig neutral för att inte påverka. Utöver detta 

är även empati och inlevelseförmåga viktiga egenskaper som den fenomenologiska forskaren 

bör ha enligt Justesen & Mik-Meyer. Författarna menar att en fenomenologisk inriktning 

lämpar sig för många olika metoder även om en kvalitativ studie är mer lämplig än en 

kvantitativ. Metoder som ofta används inom perspektivet är bland annat intervjuer, 

fokusgrupper, observationer och dokumentstudier. I vår kvalitativa studie använder vi oss av 

observationer och intervjuer. 

Detta perspektiv passade vår studie eftersom vi, i vår studie är intresserade av lärarnas egna 

upplevelser av vad som kan komma att ha en bärande faktor för förhållandena av det fysiska 

rummet. Vi vill ta del av deras livsvärld och hur de upplever det, av oss, undersökta 

fenomenet.  

4. Metod 

I detta avsnitt inleder vi med att redovisa för val av metod samt urval och avgränsningar i vår 

studie. Detta följs av en förklaring kring genomförandet av våra observationer och intervjuer 

som sedan leder till en diskussion av dess tillförlitlighet och trovärdighet samt vår forskarroll. 

Avslutningsvis följer de etiska ställningstaganden vi gjort i samband med våra fältstudier och 

i hanteringen av vårt empiriska material.  
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Val av metod 

Vi valde att genomföra observationer med efterföljande intervjuer för att undersöka våra 

frågeställningar. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv passade observationer vår studie då 

forskaren här försöker ”komma så nära studieobjektens vardag och erfarenheter som möjligt 

för att därigenom få en inblick i deras gemensamma värld, utifrån vilken deras handlingar ska 

förstås.” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s 91). En fenomenolog har ett inifrånperspektiv där 

deltagande observationer passar väldigt bra, då forskaren själv deltar i de aktiviteter som 

observeras, samtidigt som denne för fältanteckningar. Vi var intresserade av hur människorna 

i rummet förhöll sig till det rum de hade och hur de upplevde det. När vi diskuterade intervju 

som metod kom vi fram till att den form av intervju som vi ansåg passade vår studie bäst var 

en semistrukturerad intervju. Det innebär att vi har några huvudfrågor till alla intervjuade och 

dessa följs sedan upp av följdfrågor som uppkommer beroende på hur den intervjuade svarar. 

Eftersom vi i vår studie ville undersöka hur lärarna själva upplevde hur rummet påverkar 

pedagogernas arbetssätt hade vi formulerat några huvudfrågor som vi ville ha svar på. 

Samtidigt ville vi att de som blev intervjuade skulle kunna diskutera vidare kring dessa delar 

med sina egna tankar så att intervjun tog form i specifika faktorer som de intervjuade själva 

upplevde påverkar. Detta kopplade vi till det fenomenologiska perspektivet där forskaren är 

intresserad av att förstå det den intervjuade talar om utifrån sina egna perspektiv och hur 

denne upplever sin livsvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I ett fenomenologiskt perspektiv 

vill intervjuaren alltså veta hur personen betraktar sin verklighet och inte ifrågasätta det, 

eftersom det i detta perspektiv inte är vi som forskare som ska avgöra ifall deras upplevelser 

stämmer eller inte. I ett fenomenologiskt perspektiv är det därför mest meningsfullt att 

forskaren använder en semistrukturerad intervju med öppna frågor. Förutom ett 

fenomenologiskt angreppssätt för att få empiri för den subjektiva miljön har vi även använt 

observationer av lokalutrymmen för att kunna få empiri till den objektiva miljön. 

Urval och avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa vår studie till den fysiska klassrumsmiljön, det vill säga rummets 

planlösning, storlek och utformning. Vidare har vi valt att begränsa oss till en liten grundskola 

på en liten ort och vi valde den skolan eftersom det där fanns stora skillnader i de fysiska 

förutsättningarna. Vi kom i kontakt med problemet genom att vi hade vår VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) på den skolan. Anledningen till att vi valde att begränsa oss 

till en skola har att göra med att vi ville använda oss av både observationer och intervjuer.  

Det fanns fyra olika rum, men vi valde att genomföra observationerna i tre olika rum i tre 

olika förskoleklasser eftersom två av rummen är identiska (rum 3 och 4). Vi observerade en 

dag i varje rum där de hade samma genomgående schema. Detta för att skillnader och likheter 

skulle framträda tydligare och för att studien skulle bli mer trovärdig och tillförlitlig. 

Skolbyggnaden var från början avsedd för tre förskoleavdelningar. Idag används lokalerna 

istället till fyra förskoleklasser samt fritidshem. Förskoleklasserna är egentligen två klasser 

med ca 25 elever i varje. Dessa är sedan indelade i fyra grupper med 12-13 elever i varje 

grupp/rum. Här följer en kort beskrivning av de observerade rummen: 

Rum 1; Består av ett kombinerat arbets- och lekrum. Delar hall med rum 3.  

Rum 2; Består av ett arbetsrum med köksdel, ett dockrum, ett målarrum, ett kontor samt en 

egen hall. 

Rum 3; Består av ett arbetsrum med köksdel, ett stort lekrum, ett dockrum, ett målarrum, ett 

kontor, egen hall samt den hallen de delar med rum 1. Har även tillgång till ett litet lekrum 

(borgrummet). 
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Vi kontaktade de berörda genom att vi själva åkte dit för att kort informera om syftet med vår 

studie. I samband med detta möte delades även ett missivbrev (se bilaga 1 och 2) ut till alla 

berörda lärare och de fick även med sig varsin bunt med information, att dela ut till barnen, 

där vi bad föräldrarna att ge sitt godkännande av barnens deltagande i studien. Dessa 

skickades ut samma dag.  

När vi valde lärare till våra intervjuer tog vi de lärare som hade undervisning i de lokaler vi 

observerat. Dels för att kunna ställa frågor angående vissa situationer och dels för att se om de 

val och metoder lärarna använde var medvetna pedagogiska val utifrån de förutsättningar som 

fanns i rummet. Vi valde att intervjua lärarna från rum 1, 2 och 4. Detta urval kallas enligt 

Trost (2012) för bekvämlighetsurval, det vill säga att vi valt personer utifrån vad som är 

rimligt eller vad vi tycker är lämpligt utifrån vår studie. Vi presenterar inte lärarna i vår studie 

på grund av att det endast är de lärare som arbetar i kommunens förskoleklasser. Det kan 

genom en presentation bli väldigt tydligt vilka det handlar om och med tanke på 

vetenskapsrådets (2002) krav på deltagarnas rätt till anonymitet valde vi bort det. De 

intervjuade lärarna hade tidigare erfarenheter från arbetet i förskoleklass, vissa mer än andra 

och varje intervju varade mellan 30-60 minuter. 

Genomförande  

Observation 

Inför observationerna valde vi att genomföra en enskild dag där vi följde de olika 

förskoleklasserna. Detta för att barnen skulle känna sig trygga med vår närvaro vid 

kommande observationer och då inte påverkas av detta. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

menar att observationer används för att inhämta ”[…] obearbetad kunskap om praktiken […]” 

(s 83). För att inhämta denna empiri bör barnen därför inte se oss som främmande utan en del 

av omgivningen så att tillförlitligheten och trovärdigheten för studien stärks.  

Samtliga observationstillfällen har genomförts på en och samma skola i förskoleklass från 

skolstart till lunch. Vi har observerat olika lokaler där planlösning och rummets utformning 

sett olika ut. Varje lokal har observerats under en dag, då vi ville se hur en vanlig dag kan se 

ut i till exempel rum 1. Fokus i våra observationer har varit kopplat till forskningsfråga 1 och 

2 som vi har brutit ner i mer konkreta frågeställningar vilka var; 

 Vilka arbetsformer förekommer i rummet? Hur grupperar läraren barnen? Hur kan 

barnen grupperas av läraren? 

 

 Vilka arbetssätt förekommer i rummet? Hur utformar lärarna sin undervisning och 

hur ser det ut i olika rum. Vad beror det på? 

 

 Vilka regler finns? Vad tillåts/tillåts inte? Finns det olika regler i olika rum som 

tillkommer utöver de vanliga? 

 

 Hur ser rummet ut? Planlösning, rummets utformning etc.  

 

 Hur används utrymmet? 

Vi valde att genomföra varje observation tillsammans för att sedan kunna diskutera kring de 

olika händelser som vi sett. Under våra observationer delade vi upp våra frågeställningar 

mellan oss så att vi kunde fokusera på olika delar, men självklart skrev vi ner om det var 

något vi ansåg (utifrån de andra frågeställningarna) var av stor vikt för vår studie. Dessa olika 

synvinklar diskuterades sedan utifrån vad vi gemensamt sett under våra observationer.  
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Det vi såg i våra observationer användes sedan när vi konstruerade våra intervjufrågor (se 

bilaga 3) där vi ville ha svar på ifall eventuella skillnader och likheter, i lärarnas sätt att lägga 

upp arbetssätt och arbetsformer, har sin grund i en pedagogisk tanke eller rummets 

utformning. För att dokumentera våra observationer använde vi oss av fältanteckningar vilka 

vi valde att strukturera utifrån de fyra olika typer av anteckningar som Justesen och Mik-

Meyer (2011) lyfter fram. De tar upp ytliga, beskrivande, analyserande och reflekterande 

anteckningar. Ytliga anteckningar innebär att komma ihåg en viss händelse med stödord. 

Beskrivande anteckningar innebär att återge en händelse mer utförligt. Analyserande 

anteckningar innebär att vi relaterar olika händelser till varandra och reflekterande 

anteckningar tar upp vad forskaren känt, tänkt och lärt sig på fältet.    

Vid observationerna har vår roll varit till viss del deltagande och den har använts som en form 

av pilotstudie inför kommande intervjuer. I studien har vi inspirerats av en fenomenologisk 

ansats där vi varit medvetna om att vi påverkar, men försökt att minimera den påverkan 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Vid tilltal har vi svarat på de frågor barnen haft om varför vi 

skriver och vi har även samspelat med barnen i bemärkelsen att vi har hjälpt till när de har 

bett oss om hjälp. Detta ansåg vi inte påverkade vårt resultat.  

Intervjuer 

För att få svar på de frågor som uppkom under våra observationer och för att få svar på hur 

lärarna upplever att deras pedagogik formas beroende på lokal samt hur de önskar att 

lokalerna ska se ut i förskoleklass baserat på hur de upplever sina nuvarande lokaler, använde 

vi oss av intervjuer. Vi genomförde våra intervjuer med tre lärare som har sin undervisning i 

rum 1, rum 2 och rum 4 (se tillförlitlighet och trovärdighet). Intervjuerna gjordes under en dag 

då barnen i förskoleklass var lediga och lärarna endast hade planering på schemat.  

Då vi var intresserade av lärarnas egna upplevelser av rummet och dess roll för pedagogiken 

passade intervjuer bra eftersom vi då kunde gå in mer på djupet. Vi valde att göra 

semistrukturerade intervjuer, där vi ställde en rad huvudfrågor, vilka sedan gick vidare i 

frågor beroende på vad den intervjuade hade att säga kring huvudfrågorna och temat (Justesen 

& Mik-Meyer, 2011). Vi ville att alla som intervjuades skulle reflektera över samma frågor, 

men ändå få ut deras personliga erfarenheter och upplevelser av det.  

Alla intervjuer spelades in och stödanteckningar gjordes. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

betonar att intervjuaren, innan en intervju startar, ska ha beslutat om hur den ska 

dokumenteras. Vanligtvis används någon form av ljudupptagning vid intervjuer men när de är 

av känslig karaktär eller där den intervjuade motsätter sig att samtalet spelas in måste 

intervjuaren acceptera detta och istället skriva ner svaren på papper. Våra intervjuer var dock 

inte av känslig art och de intervjuade lärarna samtyckte till att vi spelade in dem. Dessa 

inspelningar har vi sedan transkriberat.  Justesen och Mik-Meyer menar att forskaren vid 

transkribering av långa intervjuer bör ha tänkt igenom hur materialet ska analyseras för att 

veta vilka delar av intervjun som är väsentliga att transkribera. Då våra intervjuer inte blev 

speciellt långa har vi transkriberat i stort sett hela intervjuerna, och bara plockat bort det som 

inte hörde till ämnet. 

Analysmetod 

Eftersom vi inledde vår insamling av empiriskt material med observationer var steg ett i vår 

analysprocess att vi, efter varje observationstillfälle, diskuterade våra enskilda anteckningar. 

Därefter sammanställde vi gemensamt alla anteckningar för att därefter kunna analysera vårt 

empiriska material. Vidare genomfördes våra intervjuer med olika kopplingar till det vi såg 

genom observationerna och vi kunde då dela in de intervjuades svar under de olika 
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frågeställningarna vi hade. Denscombe (2009) betonar att all kvalitativ data måste ordnas och 

kategoriseras innan det går att analysera den. Efter att alla intervjuer hade genomförts 

lyssnade vi även gemensamt igenom varje intervju för att se vad som kom upp och vad som 

var relevant för vår studie. Detta gjorde att vi lättare kunde låta irrelevant fakta och sidospår 

utebli när vi transkriberade våra intervjuer.  

Dessa sammanfattningar och sammanställningar användes sedan, när vi i steg två analyserade 

och översiktligt tittade igenom våra anteckningar. Genom denna analysprocess kunde vi 

erinra hur arbetssätt och arbetsmetoder såg ut, hur regler användes, rummens utformning och 

hur de användes samt lärarnas egna tankar kring drömlokalen och rummets betydelse för 

pedagogiken. Vi jämförde sedan det insamlade materialet för att se om där fanns likheter och 

skillnader och om detta berodde på rummets utformning eller om det var ett medvetet 

pedagogiskt ställningstagande. Denna analys sattes i förhållande till våra forskningsfrågor och 

det var utifrån dessa insikter, våra forskningsfrågor och olika pedagogiska teorier som vi 

valde att kategorisera in vårt material efter.  

Metoddiskussion 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Denscombe (2009) påvisar att det finns stora nackdelar med att använda observationer som 

forskarmetod. Han menar att tillförlitligheten kan skadas av forskarens ego. Det beror enligt 

honom på att det är svårt för någon annan att komma in och göra samma observation då alla 

människor går in med olika förförståelse och därigenom även ser olika på de situationer som 

sker. Eftersom vi har varit två som observerat samma rum, vid samma tillfälle där vi båda 

gjort egna fältanteckningar som vi sedan sammanställt tillsammans, har vi ökat 

tillförlitligheten i våra observationer. Tillförlitligheten i vår studie har även stärkts genom att 

vi valt att använda oss av både observationer och intervjuer. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

menar att just observationer och intervjuer passar särskilt bra ihop. De menar att 

observationerna kan användas som en form av pilotstudie för att på så sätt få större förståelse 

för fenomenet. 

Inför våra observationer valde vi att besöka skolan en dag då vi bara var med och gick runt 

bland klasserna för att barnen skulle se oss och inte känna sig hämmade av att vi plötsligt dök 

upp som främlingar i deras vardag. Vi valde även att informera lärarna om att det var rummet 

och pedagogik som vår studie fokuserade på. Detta fick de veta innan vi kom, men våra 

intervjufrågor fick de inte ta del av innan själva intervjuerna ägde rum. Detta för att vi inte 

ville att de skulle fundera ut vad de skulle svara innan. Vi ville ha deras spontana idéer om 

ämnet och inte något de funderat ut och kanske frågar andra om hur de ska svara. 

Något som kan hämma både trovärdigheten och tillförlitligheten i vår studie var att vi valde 

att intervjua läraren från rum 4 istället för läraren från rum 3 där vi gjort våra observationer. 

Detta val gjorde vi för att läraren från rum 3 kom dagen innan vi skulle genomföra våra 

intervjuer och talade om att hon skulle vara ledig då. Efter våra observationer inne i rum 3 

hade vi inte hittat några specifika frågor att ställa till den läraren vilket gjorde att vi inte ansåg 

att det låg någon fara i att istället intervjua läraren i rum 4 som har ett i stort sett likadant rum 

att tillgå. Det som skiljer är att hon har både en egen hall och groventré samt egna toaletter.  

Genom vår studie kan vi inte göra en generalisering av våra resultat, dels eftersom det endast 

är på denna skola som lokalerna ser ut på detta sätt och dels för att vi endast har intervjuat 

lärarna som arbetar där. Enligt Stukát (1993) krävs att hela populationen får chans till att delta 

i studien för att forskaren ska kunna göra en generalisering av resultatet. Detta betyder inte att 

vår studie saknar trovärdighet utan snarare att det empiriska materialet endast motsvarar hur 
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det ser ut på den skolan. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) innebär en kvalitativ studie, 

med en fenomenologisk inriktning, att forskaren vill ge en ”fyllig beskrivning av konkreta 

specifika fall” (s 39) och inte att försöka finna generella mönster för att kunna generalisera. 

Objektivitet och vår forskarroll 

En fenomenolog utgår från att forskaren bara genom att vara där påverkar miljön den befinner 

sig i, men att forskaren ändå ska försöka att vara så objektiv som möjligt. Forskaren fokuserar 

på det som omedelbart framträder (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta är den utgångspunkt 

vi hade genom hela vår studie. I våra observationer och intervjuer var vi därför medvetna om 

att vi påverkar genom att befinna oss där, eftersom vi inte vanligtvis är med. Dock var vi 

angelägna om att ha en så objektiv roll som möjligt och lägga undan våra teorier kring ämnet 

för att få en inblick i hur det ser ut på denna skola. Kvale och Brinkmann (2009) betonar att 

det inte går att genomföra till exempel en intervju där forskaren inte har några egna teorier 

och åsikter. Dock diskuterar de vidare och menar att det viktiga är att forskaren försöker att 

inte uttrycka dessa åsikter etc. så att denna inte påverkar den intervjuade. Därefter i analysen 

kan forskaren sätta sina tankar i förhållande till det han eller hon sett i insamlingen av det 

empiriska materialet.  

Etiska ställningstaganden 

I vår studie utgick vi från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer, där de 

beskriver fyra olika huvudkrav vilka bör tas i beaktande vid insamling av empiriskt 

forskningsmaterial. Dessa fyra huvudkrav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi började med att informera lärare, elever och 

skola vad vår studie gällde och vilka roller de hade i undersökningen. I våra observationer 

lade vi fokus på lärarna och lokalerna, därför behövdes inget samtycke av elevernas 

deltagande från föräldrar. Eftersom barnen var små ville vi ändå inhämta ett godkännande 

från föräldrar och barn och skickade därför i samband med missivbrev ut en talong där 

föräldrarna fick lämna sitt medgivande. Vetenskapsrådet menar att kravet på samtycke bör 

tillämpas så långt det är möjligt vid deltagande av barn. Vi behövde även inhämta berörda 

lärares samt skolledningens samtycke för deras medverkan i studien och vi informerade 

dessutom att de när som helst fick dra sig ur studien utan att motivera varför. Vi som forskare 

försökte att inte påverka de berörda parterna och inför studien informerade vi om alla 

medverkandes anonymitet. Detta innebar att inga personnamn eller namn på arbetsplats 

nämns i studien samt att all insamlad data endast används i forskningssyfte och behandlas 

enbart av oss. De personer som nämns vid namn i studien har angetts med fingerade namn.  

5. Resultat och diskussion 

I detta avsnitt redovisas det empiriska material vilket vi har fått fram genom våra genomförda 

observationer och intervjuer. Det som, i våra observationer och intervjuer, har visat sig har vi 

analyserat och därefter valt att presentera enligt följande rubriker; Rum 1, Rum 2, Rum 3, 

Skillnader och likheter i lärarnas pedagogik, Hur upplever lärarna att deras pedagogik 

formas beroende på lokal? samt Lärarnas önskemål – utifrån egna upplevelser. Vi har tittat 

på både den objektiva och den subjektiva miljön och vi har därefter valt att inleda de tre första 

rubrikerna med en objektiv förklaring av hur rummens fysiska ramar ser ut. Den subjektiva 

miljön beskrivs i de två sista rubrikerna och under varje rubrik kommer sedan relevanta delar 

ur våra observationer och intervjuer att kopplas till resultat och teori, där citat från lärare 

skrivs kursivt.  
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Rum 1 

Den objektiva miljön i rum 1 (se bild 1) var från början en del av rum 2 men när 

barngrupperna blev större fick det bli ett eget klassrum. Under våra observationer i rummet 

såg vi att det endast är ett långsmalt rum med en liten hall utanför. Hallen delar de med 

eleverna i rum 3.  

Rum 1 

Observation – Hur använder lärarna sig av rummet? 

I rum 1 fanns inga möjligheter att stänga in sig i några smårum, det fanns bara ett rum att 

tillgå. Vi kunde under våra observationer se att barnen valde bort vissa delar av rummet när de 

skulle leka. Det var främst de delarna som låg i anslutning till den dörren som leder in i 

rummet från hallen. Detta förklarade läraren under intervjuerna och menade att det berodde på 

att vid dessa platser fick de ofta en dörr på sig och det fanns en risk för att någon sprang rakt 

igenom utan att reflektera över att de förstör för någon annan. Hon förklarade det så här: 

Ja det är ju just det att de inte vill ha dörren på sig och ibland säger jag att ni måste 
försöka flytta på er... Det är samma med de skåpen där... då är de i vägen. Ibland när 

man sitter här, då kommer nån och springer in och så går nån och stör... ja... ibland 
bygger dom ju stora vägbanor här... men... ja... då är det ju alltid nån som klampar in 

och förstör och så... Oj då! Bygger ni här... och ... ja det är lite sådär. Det är ju det som 

är det tråkiga med att man inte kan ha ett större rum och MER rum, utrymmen. Att dom 
kan leka ostört utan att behöva avbryta hela tiden för att nån råkar förstöra och då blir 

det ju diskussioner om det. (lärare rum 1). 
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Läraren i detta rum menade att hon inte kunde använda leken i den utsträckningen hon ville. 

Hon menade att rummets storlek och brist på flera rum gör att hon begränsas i sin 

organisering av hur hon kan placera ut barnen. Davidsson (2008) betonar att där det finns 

plats för lek kan leken utvecklas mer och barnens bearbetning av verkligheten kan ske fullt ut. 

Hon menar även att rum ser olika ut och bjuder in till olika aktiviteter beroende på vilken 

aktivitet som förväntas ske i rummet. Vidare diskuteras av Nordin-Hultman (2005) att 

rummets utformning antingen lockar till eller stöter bort barnen från olika aktiviteter beroende 

på hur läraren har format rummet. Därmed kan det konstateras att hur rummet används inte 

endast beror på hur rummet ser ut utan även på vilka aktiviteter läraren tänker sig ska ske där. 

Barnen lekte mest på golvet men några barn valde även att be om att få gå in till rum 3 för att 

leka där istället.  De barn som ville pyssla istället för att leka satt kvar vid sina platser vid 

borden. Under vår observation var det bara en pojke som under en liten stund utnyttjade den 

stora tomma golvytan framför barnens egna lådor. Läraren beskrev pojken som en som har 

svårt att sätta sig ner och leka. Enligt henne rusar han mest runt och har inte förmågan att leka 

samma lek under någon längre tid. Det som läraren i rum 1 själv uttryckte som det hon 

upplevde som svårast i hur hon skulle utnyttja rummet, var hur hon skulle få plats med 

barnens saker och skapelser: 

Jag tycker att det funkar bra liksom vi får gjort det vi ska och barnen leker och är 

nöjda. Så det är mest jag som …som bara ”ah vi har så mycket pärlor” vad ska vi göra 
av dom? Det är mer sånt man tänker på ”var ska jag göra av alla grejer jag får av 

dom” och det finns liksom ingen möjlighet att slänga upp allt på väggarna. Det kan 

man tycka är lite tråkigt liksom. Men det är klart att man får göra det bästa av 

situationen. För att man ska trivas. Man önskar att det vore bättre, det kan man ju göra 

men man får göra det bästa av det man har. (lärare rum 1). 

Denna lärare var noga med att poängtera att hon hela tiden försökte tänka på vad hon kan göra 

istället för vad hon inte kan göra. Hon menar att om hon hela tiden tänker på brister och fel 

med lokalerna kan hon ju egentligen inte göra någonting. Hon har det rummet och måste 

därför göra det bästa av situationen. Roskos och Neuman (2011) betonar att flexibilitet är 

viktigt i små utrymmen eftersom lärande utrymmen inte bör ses som fasta. Då kan det hämma 

utvecklingen och vad lärare kan göra med barnen i rummet. Vidare betonar Woolner et al. 

(2012) att om läraren märker att hennes eller hans pedagogiska metoder inte fungerar måste 

de snabbt kunna strukturera om i sin undervisning för att det ska fungera i den lokal läraren 

har. En lösning när lärare arbetar i små utrymmen kan alltså vara att de arbetar mer med sin 

flexibilitet i undervisningssituationer. Det diskuteras även i tidigare forskning att lärarens 

inställning är viktig för hur miljön upplevs av barnen. Roskos och Neuman (2011) betonar att 

läraren ska ha en öppen attityd som bjuder in till deltagande och valmöjligheter. Lärarens 

inställning bestämmer vad barnen känner att de har tillgång till i rummet, samtidigt som en 

stängd dörr kan signalera att här får ni inte vara (Björklid, 2005).  

Rum 2 

Rum 2 (se bild 2) består av ett arbetsrum med köksdel, målarrum, ett litet dockrum och ett 

kontor. De har dessutom en egen lite större hall. Rummet har en naturlig samlingsplats på 

golvet under whiteboardtavlan. Köksdelen har en diskbänk och en köksbänk med skåp både 

över och under. Här finns gott om plats att förvara både köksredskap och pärlor med 

tillhörande pärlplattor etc.  

Målarrummet ligger i anslutning till arbetsrummet och har en bänk med vask samt ett bord 

med plats för åtta barn samtidigt. Det finns både färger som kräver penslar och 

färgpennor/tuschpennor som barnen får använda när de vill.  
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Rum 2 

 

Observation – Hur använder lärarna sig av rummet? 

Det första vi märkte när vi dag två kom in i rum 2 var att det var mycket lugnare inne i detta 

rum. Barnen var mer utspridda och kunde leka och pyssla utan att hela tiden bli störda av sina 

kamrater. Vi kunde även se att barnen utnyttjade i stort sett alla utrymmen de hade. Alla kunde 

hitta en egen vrå där de kunde leka fritt utan att bli störda av sina kamrater. Läraren kunde 

även placera ut barnen i de andra rummen allt eftersom de blev klara med arbetet. På så sätt 

störde de inte varandra och ljudnivån blev sällan för hög. Detta är något som läraren pekade ut 

som en fördel med sin lokal: 

Då jämför jag den med den här lokalen (rum 1, författarnas egen parentes) som bara 
har ett rum och då är det ju så att finns några smårum som man kan dela upp barnen i 

små grupper så de slipper att vara tillsammans hela tiden utan så dom kan få lugn och 

ro i smågrupper. Att man eh, ja. Jag har märkt skillnad vid leken till exempel att de 

vågar leka mer när de får vara i fred. Så det blir mycket mer lugn... (lärare rum 2). 

Dockrummet är ett väldigt litet rum där barnen gärna stängde in sig några stycken i taget för 

att få leka. Här inne lekte de gärna, både flickor och pojkar, och det var mest rollekar där. 

Barnen lekte där för att de ville kunna leka utan att bli störda av sina kompisar. Under våra 

observationer såg vi att även hallen utnyttjas som ett extra lekrum. Det var i hallen som 

barnen fick leka de lite stojigare lekarna: 

Nu har jag ju möjligheten att jaja, men det är okej att dom stojar men då får de göra 

det i ett annat rum. […] Så då får de leka i hallen om de ska dansa eller jaga eller vad 

de nu, ja, leka häst, så får de vara där ute. Och då accepterar jag ju det, det hade jag 
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ju inte gjort i det här rummet (rum 1, författarnas egen parentes) (lärare rum 2). 

Rum 3 

Under våra observationer i rum 3 (se bild 3) såg vi stora skillnader gentemot de andra rummen 

beträffande rummens storlek och utformning. Detta rum bestod av ett stort rum som användes 

till samlingsrum och lekrum. Det fanns även ett stort arbetsrum med köksdel. I köksdelen 

fanns det en diskbänk och en köksbänk med tillhörande lådor och skåp under. I anslutning till 

arbetsrummet låg flera olika rum. Det fanns ett målarrum, som likt målarrummet i rum 2, har 

egen vask och målarutrustning. I rummet fanns sittplatser åt åtta barn. Det fanns även ett 

dockrum som var lite större än det i rum 2. Precis utanför arbetsrummets och målarrummet 

låg den gemensamma lekhallen. Lekhallen användes sällan eller aldrig av 

förskoleklassbarnen.  

 

Rum 3 

Sammanfattningsvis kunde vi se stora skillnader i lokalernas utformning, men även en del 

likheter. Likheterna såg vi främst i rum 2 och rum 3 som båda hade tillgång till smårum, hade 

en egen köksdel med diskbänk och förvaringsutrymmen och dessutom hade de 

kontorsutrymmen.  

Observation – Hur använder lärarna sig av rummet? 

I rum 3 används alla utrymmen och på samma sätt som i rum 2 fick det inverkan på leken och 

lugnet i rummet. Läraren valde dessutom i detta rum att dela gruppen i två olika rum när de 



18 

 

arbetade. Ena gruppen satt i målarrummet och den andra satt i arbetsrummet. Hon kunde 

sedan utifrån aktivitet välja om hon ville stänga dörren mellan rummen eller inte. Dörren 

mellan rummen var försedd med två glasrutor så även vid stängd dörr kunde hon se vad som 

skedde inne i det rummet hon själv inte var i för tillfället. 

När vi tittade på hur rummen användes kunde vi se vissa skillnader i hur stor utsträckning 

rummens yta användes. I rum 1, där de minsta utrymmena fanns, synliggjordes under våra 

observationer att läraren blev begränsad i hur hon kunde organisera barnen, vilket vi tidigare 

nämnt. Hon kunde till exempel inte sätta en liten grupp med barn vid ingången från hallen 

eftersom dörren öppnas inåt i rummet och det stod även skåp direkt efter dörröppningen. Det 

gjorde att rummet kändes ännu mindre då dessa ytor blev obrukbara för läraren. Till skillnad 

från läraren i rum 1 kunde lärarna i rum 2 och rum 3 sprida ut barnen i olika rum då de hade 

flera rum som angränsade till huvudrummet (arbetsrummet). I resultatdelen visade vi hur 

lärarna försökte använda så stor yta de kunde, vilket är viktigt för att barnen ska kunna 

använda det utrymme som leken kräver. Tidigare forskning visar att rummets yta och 

utformning är av stor vikt för hur lärarna kan designa sina klassrum för att ge barnen en 

känsla av tillhörighet. Bland annat diskuterar Roskos och Neuman (2011) kring att ”väggar 

lär” (s 112, egen översättning) i form av att läraren använder dessa ytor till att inspirera och 

synliggöra det barnen åstadkommit samt vad som erbjuds i form av material. Läraren i rum 1 

upplevde att hon inte, i lika stor utsträckning som de andra lärarna, kunde organisera sina ytor 

på ett sådant sätt, eftersom det inte fanns plats för det. 

Inom Waldorfpedagogiken sätts hela tiden rummet i relation till de vuxnas agerande och hur 

båda parter tillsammans skapar denna miljö för lek. Ritter (1997) betonar även att utrymme 

för barnen att kunna röra sig fritt i leken är viktigt för deras inlärning. Detta kan vi koppla till 

rummens olika utformning där vi kan se tydliga skillnader i dess storlek, det vill säga den yta 

där barnen kan röra sig. I rum 2 och rum 3 fanns gott om utrymme till rörelse, men barnen 

fick endast leka med mycket rörelse i vissa rum, till exempel det vi tidigare nämnde kring när 

barnen lekte häst. När vi jämför detta med rum 1 kan vi direkt se att läraren inte alls har 

samma rörelseutrymme att ge barnen. Där var barnen manade till lugn lek eftersom de annars 

kunde störa varandra i leken och arbetet. Rörelsefriheten, som enligt Steiner (grundaren av 

Waldorfpedagogiken) behövs, fanns det därför inte utrymme till i det rummet. Samtidigt ser, 

lärarna på denna skola, leken som en viktig källa till lärande och använder ofta det som 

pedagogisk metod, till exempel vid skattjakten (se citat nedan). 

Skillnader och likheter i lärarnas pedagogik  

I våra observationer kunde vi tydligt se under vissa delar av dagen att rummets utformning 

och planlösning faktiskt har betydelse för att kunna bedriva pedagogisk verksamhet. Detta 

bekräftades sedan genom våra intervjuer där lärarna förklarade sina upplevelser av olika rum.  

Den första delen av dagen var samlingen. Där kunde vi se att i samtliga rum satt barnen 

tillsammans med läraren i en ring på golvet.  Läraren började då med att skicka runt ett 

gosedjur – i dessa fall en kråka eller en nallebjörn. Det barn som för tillfället höll i gosedjuret 

fick berätta något valfritt. Varje barn fick komma till tals och därefter var det dags för 

julkalendern.  Kalendern var utformad på så sätt att i olika lådor fanns lappar med olika rim 

som beskrev dagens uppdrag. Fortfarande placerade på golvet fick ett barn dra en lapp om 

vems tur det var att läsa dagens uppdrag ur julkalendern. Detta kopplades alltså vidare till 

arbetspasset och efter att ha läst rimmet hade läraren en genomgång av dagens arbete. 

Därefter fick alla barn sätta sig på sin plats vid arbetsborden. Ett exempel är ur samlingen från 

rum 3, dag tre, där läraren skickar runt Nallen: 
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Läraren plockar fram ett gosedjur och säger att nu är det dags att skicka runt Nallen. 

Första barnet som får Nallen börjar berätta om något den varit med om. Sen skickas 

Nallen runt till varje barn. Därefter tar läraren fram en gran med små lådor i. Ett barn 

får komma fram för att dra en lapp ur en skål. Lisa säger läraren och Lisa får gå fram 

för att öppna en låda i granen. Hon tar fram en lapp och det står ett rim på lappen som 

läraren läser upp:  

Hej och hå 

nu ska ni få gå, 

och leta efter en skatt. 
När ni den fått fatt, 

då är det troligtvis,  

något om snö och is. 

Denna typ av samling skedde i liknande former i alla tre rum. På detta sätt får alla barnen 

synas, samtidigt som de får en grund i hur samtal kan se ut där det handlar om att både lyssna 

och ge svar för att kunna kommunicera. Varje lärare, oavsett rum, betonar vikten av att lyssna 

när någon annan pratar. Det vi kunde se under observationerna var att barnen var väl 

medvetna om detta, men en del barn kunde tycka att det var svårt att sitta tysta så länge. Det 

var tolv andra barn som också skulle berätta något och efter en stund kunde vi se hur några 

barn började vrida på sig och ge ifrån sig ljud. Detta såg likadant ut oavsett rum och inga 

skillnader relaterat till rummets utformning synliggjordes i våra observationer under dessa 

aktiviteter. 

En annan del som genomfördes under dagen var arbetspassen. Då satt barnen, i alla tre rum, 

gruppvis vid två (rum 1 och 2) eller tre (rum 3) olika bord där läraren gick emellan för att 

hjälpa. Arbetssättet till arbetspasset var väldigt fokuserat på nyfikenhet och barnens egen 

förmåga att göra saker. Exempel på detta är ifrån rum 1 där läraren genomförde en skattjakt 

med barnen innan arbetet började: 

Barnen får i uppdrag att leta efter olika saker som har med vinter att göra. Barnen 

springer runt i rummet och letar överallt. Det hänger lappar bakom teckningar på 

väggarna och på möbler i rummet. Barnen ser glada ut. När alla hittat en lapp sätter de 

sig i ring igen och läraren frågar barnen Vad är vinter för er? Alla barnen räcker upp 

handen, men läraren går laget runt. Alla förslag skrivs ner på en tankekarta och de tittar 

på bilderna.    

Detta sätt att väcka nyfikenhet är något som lärarna tillsammans arbetat fram och vi kan se 

under observationerna att de har ett visst arbetssätt som är genomgående under hela 

skoldagen. Alla barnen skulle få visa sin egen prestation av allt de arbetat med för att lärarna 

sedan ska kunna se en utveckling. Dock var det under arbetspassen och den fria leken som vi 

tydligast kunde se hur pedagogiken skiljde sig från rum till rum. I rum 2 och rum 3 kunde 

lärarna dela upp barnen i flera grupper eftersom de hade tillgång till flera rum. Detta är enligt 

Vygotskij en viktig del då han menar att barn lär i sociala sammanhang och i mindre grupper 

ges mer utrymme för varje barn att delta i diskussionen (Bråten, 1998). Om läraren delar upp 

barnen på tre bord blir det ca fyra barn vid varje bord. När läraren sedan går runt för att hjälpa 

barnen har de fyra barnen, vid det tillfälle läraren är vid deras bord, mer tillgång till lärarens 

hjälp än vad de hade haft i större grupper. Detta är något som lärarna i rum 2 och rum 3 kan 

utnyttja i sin pedagogik. Men läraren i rum 1 har endast tillgång till ett rum med två 

arbetsbord och kan som minst få två grupper med ca sex barn i varje. Dessutom sitter 

grupperna tätt bredvid varandra eftersom utrymme till att sära grupperna inte finns. Det slutar 

därför med att läraren måste springa mellan grupperna ändå. Hon hinner därför inte stanna 

kvar en stund vid varje bord för att fokusera på några barn i taget. Utifrån den proximala 

utvecklingszonen betonas att lärarens närvaro är viktig för elevernas utveckling, eftersom de 
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lär mer tillsammans med andra än vad de kan lära in själva (Bråten; Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999). Vi diskuterade tidigare kring Waldorfpedagogiken där fokus på den fysiska 

miljön sattes i förhållande till leken. Om vi istället sätter de teorierna i förhållande till den 

proximala utvecklingszonen, det vill säga att barn lär i sociala processer, kan vi se att i rum 1 

är lokalen för trång för att barnens sociala processer ska kunna ske utan störningsmoment. 

Inom Waldorfpedagogiken betonas att lokalerna ska ge förutsättningar till mycket rörelse, 

eftersom det gynnar barnens inlärningsförmåga. Läraren i rum 1 tog även upp detta då hon 

menade att om hon hade haft tillgång till fler rum hade hon kunnat gruppera barnen 

annorlunda i rummet så att de även kunde hjälpa varandra. Därmed hade de inte varit lika 

beroende av att det var läraren som skulle hjälpa till hela tiden. Om det hade funnits yta till 

mycket rörelse hade inte barnen mött alla störningsmoment som uppkom på grund av de 

begränsade ytorna. Läraren beskrev det så här när vi frågade om hon trodde att hon hade 

grupperat barnen annorlunda i ett annat rum: 

Där inne är det tre arbetsplatser. Ja men då hade jag nog kunna satt dom som jag vet 
är starka… Ja klarar sig själv inne i målarrummet för dom hade ju arbetat på. Dom vet 

man att dom o dom o är det ju vissa som ja men jag kan visa dig och hjälper dom 
andra. Då hade man kunna haft nåra där och så hade inte dom blitt störda, sen kunde 

man haft dom här som man vet är lite… som behöver lite mer hjälp, lite mer stöttning 

liksom, att man har dom med sig runt ett bord liksom. Så hade jag nog kanske gjort lite 
annorlunda, för nu kan jag liksom inte dela mig.  

Under tiden som barnen blev klara med att måla och klippa ut sina bilder fick de börja leka. 

Detta resulterade i att lek och arbete skedde samtidigt en stund. I rum1, som endast består av 

ett rum, fick barnen leka jämsides med de som fortfarande arbetade. När vi observerade kunde 

vi se att det gav en form av koncentrationssvårigheter för de barn som inte var klara med sina 

bilder. De pratade hela tiden med sina kompisar och hade svårt för att fortsätta med sitt. Det 

blev mycket ljud även om läraren försökte att få barnen till lugn lek. Läraren i detta rum hade 

även haft undervisning i rum1 och rum2 samtidigt och vi frågade då läraren under intervju 1 

om hon upplever att hon behövt ändra sin pedagogik beroende på vilket rum hon haft. Hon 

gav då till svar att Ja, det måste man![…] och hon diskuterar att rummet har en viktig del i 

hur läraren utformar sin undervisning. Sedan diskuterar hon vidare och betonar även att 

hennes pedagogik ändras beroende på hur gruppen är: 

[…] Man får ju ändra och sen beror det helt på gruppen, man får ändra… Själva 

grundtänket som jag har är att man alltid ska samlas och möta varje barn och alla ska 

få… liksom… prata och det är ju nånting som man alltid har med sig. Men liksom just 
pedagogiken kommer ju alltid ändras för vilka barn har man och vilka problem, 

svagheter och starka sidor har dom och så försöker man liksom hjälpa dom med det 

och få fram det… Det får man alltid ändra. (lärare rum 1). 

I jämförelse med rum 1 beskriver läraren, när hon hade både rum1 och rum 2, vilken skillnad 

det var: 

[…] då kunde jag ju sätta en grupp här och nån här och att de hade ytan att leka. De 
va aldrig på varandra liksom i leken och man kunde göra kojor och man kunde 

liksom… det fanns ju hur mycket yta som helst! Du vet det va… och sen hallen […] det 

var en skillnad! Det var det naturligtvis. (lärare rum 1). 

I rum 2 satt barnen uppdelade vid två bord med sex elever vid varje, men när de var klara 

kunde de gå iväg till andra rum. Läraren kunde skicka iväg de barn som lekte mer högljutt till 

rum som kunde skärmas av till exempel hallen och de barn som fortfarande arbetade kunde 

fortsätta i lugn och ro. I våra intervjuer frågade vi läraren från rum 2 hur hon upplevde 
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skillnaden mellan att ha rum 1 och rum 2, då hon haft båda rummen var för sig. Hon gav då 

till svar att: 

Det är att det blir mer lugn och ro och som sagt leken, det är den största skillnaden. 
[…] I det andra rummet (rum 1, författarnas egen parentes) fick ju aldrig vara riktigt 

ifred. De blev så på varandra, intensivt och Ja mer lugnt i detta rummet! (rum 2, 

författarnas egen parentes). (lärare rum 2). 

I rum 3 fanns liknande tillgångar som i rum 2 men i större utsträckning. Denna lärare valde 

även hon att dela upp barnen i två grupper, men gick steget längre ändå och lät grupperna sitta 

i två olika rum. Hon hade då insyn i det andra rummet genom en glasdörr och kunde 

därigenom ha tillsyn på båda grupperna samtidigt. Under våra observationer kunde vi se att 

ljudnivån under arbetspasset var lägre och barnen var mer fokuserade eftersom de inte tittade 

på sina kamrater. Läraren kunde vara mer fokuserad på de som behövde hjälpen och barnen 

hjälpte även varandra mer. Detta rum ser likadant ut som ett fjärde rum där vi intervjuat den 

läraren vad hon ansåg fanns för fördelar och nackdelar med hennes rum i förhållande till sin 

pedagogik. Hon diskuterade då mycket kring alla de valmöjligheter hon har att dela upp 

gruppen på olika sätt. Hon svarade att: 

[…] Fördelarna med mina lokaler det är ju att jag har en stor arbetsyta där vi sitter 
med arbetsbord och jag har ett lekrum med skjutdörrar. Dom kan stänga om sig. […] 

Bra lokaler! (lärare rum 4). 

På frågan om hon kunde se några nackdelar med sin lokal i förhållande till det pedagogiska 

arbetet svarade hon kort: 

Nej kan jag inte, jag har bra lokaler… Eh… Vi e ju 25 i klassen, Lärare 2 har en lokal 

och jag har en lokal så att jag ser inga nackdelar för 12 eller 13 barn (lärare rum 4). 

Vygotskij menar att barn hela tiden påverkas av vad som sker i omgivningen. Han diskuterar 

kring vad som sker i bakgrunden när barnen ska försöka koncentrera sig. Det bör inte finnas 

störningsmoment som påverkar koncentrationsförmågan (Bråten, 1998), vilket det i rum 1 

ständigt fanns. Om vi istället vänder på situationen och ser på den ur ett annat perspektiv, det 

vill säga leken, kan vi se att även leken störs av arbetet som pågår. Detta syns tydligt när 

läraren i rum 1 ständigt måste dämpa barnens lek för att de inte ska störa arbetet. Det här gör 

att det hela tiden sker avbrott i barnens lek och en reflektion som vi har gjort, genom vår 

utbildning men även genom denna studie, är att barnen har svårt att komma igång igen efter 

ständiga avbrott. En gång påverkar inte speciellt mycket, men när det sker gång på gång 

kommer barnen av sig och det gör att de har svårt att återgå till leken igen. Detta är något som 

inte syns tydligt i rum 2 och rum 3 eftersom lärarna där istället låter barnen leka i andra rum 

och då behöver de inte dämpa leken. Leken diskuteras bland annat av Lindqvist (2002) som 

betonar att leken är barnens sätt att bearbeta sina tankar. De leker och tänker parallellt och 

skapar sina egna föreställningar av hur verkligheten ser ut. När läraren då ständigt avbryter 

tappas tanken bort och den blir svår att hitta tillbaka till.  

Avslutningsvis kan vi genom våra observationer och intervjuer se att lärarna har ett liknande 

övergripande tänkande kring pedagogiken, men att det syns och utspelas vidare i olika 

arbetsformer beroende på rum. Vi fann även genom våra intervjuer att lärarna, som hade de 

rum med färre utrymmen, inte hade ändrat sitt arbetssätt i undervisningen om de haft ett större 

rum med fler rum i anslutning, dock hade de ändrat på arbetsformen, alltså hur de grupperade 

sina barn.  
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Regler 

I rum 1 hade barnen tillsammans med sin lärare kommit överens om ett antal regler som 

skulle gälla inne hos dem. Det blev tydligt för oss under vår observation att de regler som 

handlar om ljudnivå och aktivitet var de som de var tvungna att följa för att få ett bra klimat i 

gruppen. En av Roskos och Neumans (2011) aspekter på grönare miljö är ljudnivån och i rum 

1 var läraren oftare tvungen att dämpa barnens ljudnivå men det var inte bara läraren som var 

mån om att reglerna skulle följas. Även barnen hjälpte till att dämpa ljudnivån när den blev 

för hög eller påminde kompisarna om när de inte följde de överenskomna reglerna. Ett 

exempel på detta är när Olle sa - kommer du ihåg vad fröken sa? till en av sina klasskompisar. 

Ett annat är när ett av barnen kom fram till oss, som satt bredvid dörren till hallen, och sa - jag 

stänger här så det inte låter så mycket. 

Något som blev tydligt vid observationerna var att i rum 1 var läraren gång på gång tvungen 

att be barnen dämpa sig. Även lärare 2 var inne på samma bana, hon menade att det blir 

mycket lugnare i rum 2 och att hon därför inte behövde dämpa barnen på samma sätt. Roskos 

och Neuman (2011) betonar att för att läraren inte ska behöva dämpa barnen hela tiden kan 

läraren istället ta hjälp av och använda olika material, när han eller hon utformar klassrummet, 

som har en ljuddämpande effekt, till exempel mattor, gardiner, växter etc. Dessa material 

fångar upp olika ljud och lärarna behöver därför inte dämpa barnen lika ofta.  

Läraren i rum 2 hade förra året sin undervisning i rum 1 och hon visar att det finns skillnader i 

vad hon tolererar beroende på vilket rum hon har sin undervisning i. Hon påpekar att rummets 

utformning har betydelse för vad som blir tillåtet eller inte. Finns det bara en yta där alla ska 

samsas måste barnen hela tiden ta hänsyn till andra och lärarna måste hela tiden dämpa barnen 

när det blir för högljutt eller för stojigt. Under vår observation i rum 2 hör vi inte en enda 

gång att läraren behöver dämpa barnens lek. Istället för att be barnen att dämpa sig säger hon 

åt dem att gå in i ett annat rum eller ut i hallen, - inga hästar här inne, hästarna får vara i 

hallen (lärare rum 2). 

Under tiden som arbetspassen och samlingen ägde rum var en viktig del, enligt lärarna, att 

barnen skulle lyssna på varandra och på läraren, att de inte skulle prata förrän de fick ordet. 

Under samlingen, när de skickade runt gosedjuret, var det viktigt att de barn som inte hade 

djuret var tysta och lyssnade. Att de skulle lyssna på sina kamrater och vänta på sin tur, var ett 

mål som lärarna hämtat i skolans värdegrund och uppdrag ur Lgr 11 (Skolverket, 2011).  

Hur upplever lärarna att deras pedagogik formas beroende på lokal? 

Lärarna på denna skola har leken som utgångspunkt när de formar sin undervisning. Det kan 

vi koppla till Lgr 11 (Skolverket, 2011) där det står att ”läraren ska ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s 14). I denna ålder leker barnen 

mycket och det är genom lek som de bearbetar verkligheten (Björklid, 2005). Att lärarna 

använder lek som lärande i sin undervisning syns i våra observationer och intervjuer där vi 

kan se att lek har en stor del av barnens dag i förskoleklass. I våra intervjuer kan vi även se att 

när lärarna diskuterar kring hur rummets planlösning och utformning bör se ut är det mycket 

som de kopplar till just leken. Lärare i rum 1 säger till exempel att:  

[…] När barnen leker och så… då är det så lätt att gå och störa varandra i lekarna så 

att säga. […] Om man hade haft ett rum där man hade arbetsplatser och så hade man 
haft en yta till lek, för att inte… Jag menar dom här tar ju upp hela rummet, stolarna 

och borden.  
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Vidare diskuterar lärare i rum 2 att när hon bytte dit från rum 1 så upplevde hon en stor 

skillnad i just leken hon beskriver att; […] Leken, det är den största skillnaden. Hon kopplar 

då till barnens handlingsutrymme och hur viktigt det är att de får den tiden och att det 

fungerar. I jämförelse med det gamla rummet menar hon att barnen nu kan röra sig mer fritt. 

Läraren ur rum 4 (som är identiskt med rum 3) beskriver när hennes barn leker att de sitter 

väldigt utspritt och: 

Eh… några kan gå in i den lilla dockvrån. Antingen leker dom med dockor eller så tar 
de med nåt spel eller så, sitter på golvet och spelar och målarrummet är alltid upptaget 

för målaraktiviteter då kan jag säga. Ibland är pojkarna där för de vill ha golvet och 

köra bilar på.  

Vidare diskuterar alla tre lärare kring möjligheten att dela upp barnen i olika rum kring 

arbetspassen. De menar att de då kan få ett mer självgående arbete där de kan fokusera mer på 

de som behöver extra hjälp och låta de barn, som kan, få arbeta med sitt i sin egen takt och till 

och med eventuellt hjälpa sina kamrater. De ser möjligheten, att kunna arbeta med små 

grupper åt gången, som en bra arbetsform och kopplar då detta till lokalen eftersom det blir 

svårt till exempel för läraren i rum 1 att dela upp sina barn då hon bara har tillgång till ett rum.   

Lärarnas önskemål – utifrån egna upplevelser 

Genom våra intervjuer kunde vi få fram hur lärarna själva önskade att deras lokaler skulle se 

ut i förskoleklass. Vid intervjun med läraren i rum 1 diskuterade hon mycket kring hur hon 

hade velat att det såg ut hos henne. Hon svarar vid frågan; ”Hur önskar du att lokaler för 

förskoleklass ska se ut?” att: 

Drömmen är ju att man har ett målarrum, man har plats till alla barnen, man har 

möjlighet att kunna vara kreativ och kunna gegga hur mycket du vill. Och sen att man 
har ett byggrum, ett prinsessrum eller slott eller vad man nu har… Asså nåt lugnt rum 

där man kan läsa eller bara ha det gott liksom.  

Hon diskuterar kring många olika saker och sätter detta i relation till att de inte har någon del 

där det finns vask och de har ingen köksdel och just det rummet har en väldigt liten yta för att 

kunna dela av för olika aktiviteter. Istället upplever hon att allt sker i samma rum samtidigt. 

Hon diskuterar vidare kring ämnet och säger: 

Ja… det är ju inte så himla… Det är ju inte så kul kanske men… Man får försöka dela 

upp sig liksom att… att man får sätta nåra där och nåra bak där (pekar) och de hittar 

på ganska bra. Barn är ju ganska fantasifulla som tur är. […] Dom bygger ju kojor 
med filtar och grejer liksom, ja sen hade man ju önskat att det vart en större yta och 

hade haft fler rum och man kunde haft mysrum och man kunde haft nåt lite mer 
byggrum och sånt där. Det är ju drömmen men man gör det bästa av situationen helt 

enkelt  (lärare rum 1). 

Senare vid intervjun av läraren i rum 2 diskuterade även hon kring möjligheterna med att ha 

många rum och stor yta. Hon diskuterar och jämför med när hon hade rum 1 innan rum 2: 

Då jämför jag den med den här lokalen (rum 1, författarnas egen parentes) som bara 

har ett rum och då är det ju att det finns några smårum som man kan dela upp barnen i 

smågrupper så de slipper att vara tillsammans hela tiden […] Sen blir det mycket mer 
lugn… […] De blev så på varandra, intensivt och… Ja nu är det mycket mer lugnt! 

När vi sedan ställer frågan rakt ut till henne hur hon hade önskat att lokaler för förskoleklass 

skulle se ut beskriver hon det såhär: 
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Ja, helst skulle man ju vilja ha jättemånga rum, stora och små. För de gillar ju de här 

små rummen också att det är lite mysigt. Men man skulle ju vilja ha att allt ligger nära 

varandra. Samlingsrummet kanske i mitten nått liknande det vi har här. Men sen att det 
ligger lokaler runt, med smårum, målarrum, lekrum eh… sen vill man ju ha… man 

skulle ju kunna tänka om hela dom här lokalerna egentligen. […] Att man har kanske 
mer mattekoncentrerat eller att man delar upp så. 

Senare i intervjun förklarar hon att med detta menar hon att ett ämnesinriktat tänkande hade 

varit ett bra sätt att utgå ifrån när man utformar planlösningar för skolan. Vår tolkning är att 

hon lyfter fram idén om att lärare ska ha pedagogiska tankar med sig i utformandet av 

lokalerna. Hon menade då att lärarna kunde organisera rummen med syfte för olika teman, till 

exempel ett rum med fokus på matematik eller svenska. Lindqvist (2002) betonar att det är 

viktigt att sätta bland annat skriftspråket i meningsfulla sammanhang och att skapa rum som 

fokuserar på olika ämnen. Till exempel kan läraren lägga fram pennor och papper vid 

kassaapparaten, eller brevlådor för små meddelanden etc. 

Den tredje läraren som vi intervjuat sa som sagt att hon inte kunde se några nackdelar med 

sina lokaler utan bara fördelar och hon diskuterar då precis det att hon har många rum och stor 

yta. För ca 13 barn såg hon sin lokal som alldeles lagom. När vi frågar henne hur hon önskar 

att lokaler för förskoleklass ska se ut säger hon såhär: 

Inte så jätteannorlunda. Målarrummet räcker till, lekrummet om man fick önska fritt så 

är det klart att man vill ha större lekrum. Men det är inget jag går och tänker på alltså, 
”åh om rummet vore större”, det är det inte. Dockrummet skulle jag vilja ha större och 

med fönster för jag vill väldigt väldigt gärna kunna vädra. Jag är sån när barna liksom 
går ut då brukar jag vädra, ut med bacillerna och sen dra igen efter en stund. Liksom 

byta luften… Det går inte inne i ett sånt där litet hål. Du kan tänka dig när vi hade 

kontor där och det kom in nån förälder och ville sitta där inne och prata. Ja, det var 
HEMSKT. […] så det är inga… Jag har absolut ingen dålig lokal. Jättebra groventré, 

jättebra hall. 

Det är mycket fokus på själva utformningen och att det ska finnas fönster för att vädra. Hon 

menar att barnen behöver frisk luft och bra ventilation för att orka med en skoldag, det vill 

säga att i ett rum med dålig luft är det inte behagligt att befinna sig i. Detta diskuteras även av 

Burke och Burke-Samide (2010) samt Roskos och Neuman (2011) där de tar upp olika 

aspekter av en grönare klassrumsmiljö. En av dessa aspekter är luftkvalitet och det 

tillsammans med andra aspekter som ljud, ljus och trängsel är viktigt att tänka på vid 

utformningen av en skolbyggnad. Dessa aspekter är enligt dem viktiga eftersom alla är i 

behov av dem men vi behöver det i olika mängd (Burke & Burke-Samide, 2010). Det gör 

även att de är svåra delar att reglera, speciellt med avseende på luft, då vissa barn kanske 

fryser när läraren vädrar eller att vissa barn tycker det blir för kvavt om läraren inte vädrar. 

Avslutningsvis kan vi se att något som alla tre lärare upplevde som viktigt i den fysiska 

miljön var att det skulle finnas stora ytor och att det skulle finnas anslutning till flera rum där 

olika aktiviteter kunde ske. Detta har vi tagit upp i tidigare forskning där bland annat Ritter 

(1997) och Davidsson (2008) menar att det ska finnas stort utrymme för rörelse. Detta kan vi 

koppla till att lärarna i dessa förskoleklasser arbetar med att lära genom lek och därför ser den 

delen som viktigast i utformandet av lokal. Enligt Davidsson är rummets utformning och 

storlek viktig för att leken ska vara lärande. Hon menar att beroende på hur rummet är 

utformat och hur lärarna valt att inreda det kan det begränsa eller berika barnens lek så att den 

blir lärande. Olika barn dras mer till viss inredning än annan och de väljer utifrån det vad de 

vill leka.  
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6. Avslutande diskussion 

I vår studie är syftet att undersöka hur det fysiska rummet kan påverka och vilken betydelse 

det kan ha för lärare i deras pedagogik. Vi har diskuterat kring den objektiva och den 

subjektiva miljön och vad det har för betydelse i olika avseenden. Vi inledde resultat- och 

diskussionsdelen med att diskutera det fysiska rummet, det vill säga den objektiva miljön som 

sedan tog form i den subjektiva miljön. I denna del lyfter vi vilket av de tre olika rummen som 

enligt vår studie passar bäst för undervisning, vad vår studie gett i förhållande till tidigare 

forskning, samt vad studien tillför vår framtida yrkesroll.  

Den objektiva miljöns ramar påverkar ständigt hur den subjektiva miljön ser ut. Lärarna 

upplever den objektiva miljön på olika sätt beroende på hur storlek, planlösning och 

utformning ser ut. Att ha flera rum är något som alla lärarna betonade som viktigt i 

verksamheten och deras pedagogik formas till viss del beroende på hur rummet faktiskt ser ut. 

Dock kan vi även se att lärarnas grundtankar hela tiden finns med oavsett rum, men det 

utmärker sig olika beroende på rum. En undervisningssituation där vi inte kunde se några 

tydliga faktorer, som visade att det objektiva rummet hade betydelse för pedagogiken, var vid 

de tillfällen då de hade samling. Här synliggjordes inga särskilda regler och ytan spelade 

ingen större roll eftersom de satt i en ring på golvet, oberoende av vilket rum vi befann oss i. 

Detta gör att vi kan konstatera att till stor del visade vårt empiriska material att det fysiska 

rummet har stor betydelse, men i vissa sammanhang, till exempel i samlingen, hade inte 

rummets utformning någon betydelse. Lärarna uppfattade den objektiva miljön på olika sätt i 

olika situationer. Det fysiska rummets ramar (objektiva miljön) kan läraren själv inte göra 

något åt eftersom det är så det är byggt och personalen kan inte flytta väggar hur som helst 

(Björklid, 2005). En tanke som kom upp när vi diskuterade kring detta var det vi tidigare, i 

resultat- och diskussionsdelen, tog upp kring flexibilitet (Roskos & Neuman, 2011), det vill 

säga att det i små utrymmen är viktigt att kunna tänka om. Lärarna kan dela upp och utnyttja 

de lokaler som finns på olika sätt för att hjälpa sig själva när de bedriver sin undervisning. 

Av resultaten från vår studie och föreliggande diskussion kan vi se att vår undersökning är en 

bekräftelse av tidigare forskning där bland annat Björklid (2005) menar att den fysiska miljön 

har stor betydelse för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet. Arbetsmiljöverket (2011) 

betonar även de att den fysiska miljön ska vara utformad så att den tillfredsställer barnen i 

deras arbete, eftersom skolan är barnens arbetsplats. De menar att lokalerna ska var anpassade 

på ett sådant sätt att det ges möjlighet till variation i undervisningen vilket är möjligt i rum 2 

och rum 3, där lärarna kan välja att dela upp barnen eller att låta dem arbeta tillsammans. 

Utifrån detta kan vi även dra slutsatsen att det rum som lämpar sig bäst i 

undervisningssituationer, där stor fokus ligger på leken, är rum 3. I detta rum finns både stora 

och små ytor med tillgång till flera rum där barnen kan stänga om sig och där de kan leka fritt 

utan störningsmoment. Samtidigt har läraren möjlighet till att dela upp barnen i grupper och 

använda många olika pedagogiska metoder i olika undervisningssituationer. Det rum som, 

enligt Roskos och Neuman (2011), Ritter (1997) och Woolner et al. (2012), är bäst lämpat för 

att bedriva undervisning i är ett rum där sambandet mellan det fysiska rummet och 

undervisningens syfte tydligt är kopplade till varandra. Forskning visar att ett rum som är bra 

anpassat för undervisning är ett rum som tillåter mycket rörelse, framförallt i en verksamhet 

där leken är i fokus för lärande, till exempel i förskoleklass. Enligt Ritter är leken, inom 

Waldorfpedagogiken, viktig för barnens utveckling. Miljön ska stimulera till lek som inte är 

allt för påverkad av lärarnas eller vuxnas tankar kring hur det ska vara. Samtidigt ska den 

fysiska miljön bjuda in barnen till att använda sin fantasi och därför bör den vara utformad 

relativt enkelt med stort utrymme för leken att ta plats.  
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Om vi sätter denna studie i relation till vår framtida yrkesroll kan vi se en tydlig koppling 

mellan rummet och vår yrkesroll som lärare. Vi har genom denna studie fått insikt i hur 

rummet kan ha betydelse för pedagogiken och vilka delar som är viktiga att tänka på när lärare 

utformar sitt klassrum. Vår studie visar tillsammans med tidigare forskning att flexibilitet och 

att se möjligheter, snarare än hinder, är viktiga aspekter när det gäller att utforma sin 

undervisning i olika rum, framförallt där det är lätt att bara se bristerna. Vi ser det fysiska 

rummet som relevant i vår framtida yrkesroll eftersom det är där vår undervisning till största 

delen kommer att äga rum och rummet bör utnyttjas på bästa sätt för att nå en så god 

inlärningsmiljö som möjligt.  

Förslag på vidare forskning 

När vi sökte efter tidigare forskning om lärares upplevelser kring rummet, kunde vi inte hitta 

något som var relevant för vår studie. Vi hade då sökt på orden lärares syn på miljön; lärare, 

miljö; lärarperspektiv, rummet; lärares syn på rummet; rummets makt etc. i Libris. Vi fann då 

endast vuxnas tankar i andra sammanhang än det som berör vår studie. Vi sökte även i 

databasen ERIC på orden, teachers, environment, classroom; design, classroom, teacher; how 

teachers describes the classroom; teacher, classroom etc. Det fanns överhuvudtaget väldigt lite 

forskning där rummet sattes i förhållande till lärarnas perspektiv, däremot fanns det mycket 

forskning utifrån barnperspektivet. Vår studie fokuserar främst på lärarperspektivet och hur de 

upplever sina egna rum. I framtida forskning skulle detta kunna utvecklas och det skulle 

kunna genomföras en bredare studie där fler lärare, från fler skolor får komma till tals. En 

bredare studie kan bidra till att forskaren kan lyfta fram exempel där den fysiska miljön är 

fungerande eftersom det nu finns väldigt lite forskning om hur lärare ska utforma sitt 

klassrum på bästa sätt (Björklid, 2005; Roskos & Neuman 2011). Vi kan även se när vi sökt 

på tidigare forskning att det står mycket om hur lokalerna påverkar men inte speciellt mycket 

vad i utformandet som är främjande för en pedagogisk miljö. I vår studie har vi berört ämnet 

men det behöver forskas betydligt mer ingående inom området.   
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Bilaga 1 
 
 

  Missivbrev 

  Institutionen för Individ och Samhälle 
 

 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nu läser vår sista termin på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi heter 

Jenny Henriksson och Linda Larsen och vi har nu påbörjat vårt arbete inför examensarbetet 

där vi valt att observera klassrummet. Syftet är att se vilken betydelse rummets planlösning 

och utformning har för pedagogiken. För att lättare kunna analysera vårt material kommer vi 

att föra fältanteckningar där lärarna ligger i fokus och observationerna är endast till för oss i 

forskningssyfte. Vi önskar att genomföra observationerna under vecka 49 och en blankett 

kommer att skickas ut till föräldrar för att de ska godkänna barnens deltagande.  

Vi har också valt att genomföra intervjuer, där vi blir tacksamma om vi får genomföra 

intervjuer med minst 3 lärare. Intervjuerna önskar vi att genomföra under vecka 50 och en 

intervju beräknas ta ungefär 60 min. I examensarbetet används allt material anonymt, det vill 

säga att inga namn nämns och arbetsplats för lärarna nämns inte.  

Det är naturligtvis frivilligt att delta i våra observationer och intervjuer och man får självklart 

ändra sig under tidens gång.  

Är det något ni funderar över kan vi nås på:  

  

Jenny Henriksson   Linda Larsen 

070 – xxx xx xx   073 – xxx xx xx 

xxxxxx@student.hv.se        xxxxxx@student.hv.se 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

 

Jenny och Linda 



 
 

Bilaga 2 
 

  Missivbrev 

  Institutionen för Individ och Samhälle 
 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som nu läser vår sista termin på Högskolan Väst i Trollhättan. Vi heter 

Jenny Henriksson och Linda Larsen och vi har nu påbörjat vårt arbete inför examensarbetet 

där vi valt att observera klassrummet. Syftet är att se vilken betydelse rummets planlösning 

och utformning har för pedagogiken. För att lättare kunna analysera vårt material kommer vi 

att föra fältanteckningar där lärarna ligger i fokus och observationerna är endast till för oss i 

forskningssyfte. Vi önskar att genomföra observationerna under vecka 49 och behöver 

förälders godkännande för att era barn ska få vara med. Vänligen lämna in nedanstående 

blankett senast måndag den 3 december.  

Det är naturligtvis frivilligt att delta i våra observationer och man får självklart ändra sig 

under tidens gång. I examensarbetet används allt material anonymt, det vill säga att inga 

namn nämns.  

 Är det något ni funderar över kan vi nås på telefonnummer: 070 – xxx xx xx, Jenny 

073 – xxx xx xx, Linda 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning  

 

Jenny och Linda 

_______________________________klipp av här___________________________________ 

 

Namn på elev: _______________________________________________________________ 

 

Jag GODKÄNNER att mitt barn deltar i observationer i syfte för 

högskolestudier. 

Jag godkänner INTE att mitt barn deltar i observationer i syfte för 

högskolestudier. 

 

Förälders/Föräldrars underskrift  

___________________________________________________________________________ 



 
 

Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Vilka fördelar kan du se med lokalen du har undervisning i? 

Vilka nackdelar kan du se med lokalen du har undervisning i? 

Berätta hur du tänker kring ditt sätt att bedriva undervisning vid arbete/pyssel. 

Tror du att det hade sett annorlunda ut i ett annat rum? 

Följdfråga: Hur tänker du då? 

Hur tänker du kring rummets utformning med fokus på barnens lek? 

Tror du att det hade sett annorlunda ut i ett annat rum? 

Följdfråga: Hur tänker du då? 

Hur önskar du att lokaler för förskoleklass ska se ut? 

Extra intervjufrågor rum 1 

Du har haft undervisning i rum 1 och rum 2, upplever du att det var någon skillnad? 

Följdfråga: Om ja, på vilket sätt då? 

Du genomförde en skattjakt med barnen när vi var hos dig. Hur tänkte du när du gömde 

skatterna?  

 

Följdfråga: På vilka sätt påverkade rummets utformning var du gömde skatterna? 

Därefter fick barnen arbeta/pyssla och då blev några barn klara före och fick leka. Hur 

upplever du det, att barnen leker och arbetar i samma rum samtidigt?  

Följdfråga: Vilka fördelar kan du se med detta? 

Följdfråga: Vilka nackdelar kan du se med detta? 

Extra intervjufrågor rum 2 

Du har haft undervisning i rum 1 och rum 2, upplever du att det var någon skillnad? 

Följdfråga om ja: På vilket sätt då? 

Under våra observationer iakttog vi att barnen kan sprida ut sig mer inne hos dig och de 

behöver då inte alltid dämpa ljudnivån eftersom de befinner sig i olika rum. Huvudrummet är 

dessutom större här än i rum 1 och barnen har mer handlingsutrymme. Hur ser du på detta? 

När ni arbetade/pysslade så tog du med dig några barn in i ritrummet och de andra fick leka 

utanför. Hur upplever du det att kunna skilja av arbete och lek i olika rum?  

Följdfråga: Är detta något du kan jämföra med det rum du hade tidigare (rum1)? 
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