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BAKGRUND: 

Innebörden i begreppet ”god klassrumsmiljö” kan sägas bestå av faktorer i två kategorier. Dels fysiska faktorer som 
ljus, ljud, luft och lokaler och dels mer ogripbara faktorer som stämningen i barngruppen och hur pedagogerna 
genom sitt förhållningssätt skapar utrymme för lek och lärande. Leken är en del av förskoleklassen och 
sociokulturella aspekter är mycket väsentliga för hela verksamheten. Det innebär att barnen påverkas av den sociala 
och kulturella värld de lever i och genom leken lär sig dess sociala och kulturella koder. Den fysiska miljön i 
klassrummet bör locka fram barnens fantasi och inspirera till lärande genom lek 
 
SYFTE: 

Syftet med undersökningen är att söka svar på hur några verksamma pedagoger anser att en god klassrumsmiljö i 
förskoleklassen bör se ut samt att observera hur deras teorier stämmer med praktiken. 

METOD: 

En kvalitativ ansats har valts med inslag av tillvägagångssätt lånade från fenomenografi och etnografi. Den 
kvalitativa ansatsen går på djupet för att finna enskilda individers tankar och uppfattningar, inte kollektivets. I 
undersökningen har observation och intervju valts. Att kombinera dessa redskap ger en mer nyanserad bild av 
verkligheten. Genom intervjuerna finner vi pedagogens uppfattning om hur miljön i förskoleklassen ska utformas 
och i observationerna ser vi hur praktiken stämmer överens med deras teorier. 

RESULTAT: 
 
Resultatet visar att pedagogerna på många punkter har liknande tankar om vad en god klassrumsmiljö innebär och att 
deras uppfattningar stämmer väl överens med det som observerades. Barns inflytande är en förutsättning för att de 
ska bli säkra på sig själva och våga ta för sig i verksamheten. Detta kräver ett tillåtande klassrumsklimat och att 
materialet i rummet inspirerar och finns tillgängligt. De didaktiska slutsatser som kan dras är att utformning av 
lokaler i förskoleklass kräver tid och eftertanke. Precis som när de pedagogiska aktiviteterna planeras med hjälp av 
didaktiska frågeställningar bör dessa tankar också vävas in i planeringen av den fysiska miljön. En levande 
diskussion om detta i arbetslagen är en förutsättning för att skapa en god miljö för lärande. 
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1 Inledning 
 
Barnen är framtiden och deras miljö för lärande idag återspeglas i Sveriges kommande 
generation. Därför är det en avgörande faktor att pedagoger är medvetna om hur klassrummets 
utformning kan påverka barns lärande.  
 
Under vår lärarutbildning har vi ofta stött på uttrycket ”klassrumsmiljö” och vikten av att 
pedagogen har kunskap kring den fysiska miljöns utformning. Därför valde vi att basera detta 
examensarbete på pedagogers uppfattningar om klassrumsmiljön och hur dessa uppfattningar 
överensstämmer med verkligheten. För att skapa en god miljö i klassrummet bör pedagogen vara 
medveten om att fenomenet klassrumsmiljö kan delas upp i två kategorier: Dels de fysiska 
faktorerna som ljus, ljud, luft och lokaler och dels mer ogripbara faktorer som medverkar till att 
skapa en bra stämning i barngruppen, t.ex. hur pedagogerna genom sitt förhållningssätt skapar 
utrymme för lek och lärande. 
 
Då vi under vår utbildning intresserat oss för förskoleklassens verksamhet, som är en 
förberedelse för sexåriga barn som ska börja skolan, har vi valt att utgå från denna typ av 
verksamhet i undersökningen. Tiden i förskoleklassen ska ses som en brygga mellan förskola och 
skola och ska förbereda barnen för de utmaningarna som väntar i grundskolan (Claesdotter, 
2006). Lokalerna som används ser givetvis olika ut från skola till skola, men är ofta inspirerade 
av det traditionella klassrummet med bänkar och liten yta för lek.  
 
Klassrummets utformning påverkar barns lärande i olika riktningar. Antingen inspireras barn att 
inhämta kunskaper för livet, eller så hämmas de av den fysiska miljön. Forskare har tidigare 
undersökt miljöns påverkan på lärandet men först på senare år har förskolan fått ett betydligt 
större inflytande över utformningen av förskoleklassens lokaler.  
 
Leken är en del av förskoleklassen och den sociokulturella aspekten bör genomsyra hela 
verksamheten. Det innebär att barnen påverkas av den sociala och kulturella värld de lever i och 
genom leken lär de sig dessa sociala och kulturella koder. Den fysiska miljön i klassrummet 
måste därför locka fram barnens fantasi och inspirera till lärande genom lek (Lindqvist, 2002). 
 
Att undersöka miljön i förskoleklassen är något pedagoger kan ha nytta av i sin yrkesroll. Är man 
som pedagog medveten om vad som påverkar miljön kan man arbeta och planera utifrån det för 
att barnen ska trivas och få ut så mycket som möjligt av sin tid i förskoleklassen. 
 
Centrala begrepp 
 
Lokalerna i förskoleklassen är ofta inspirerade av skolan och därför kommer uttrycket 
”klassrumsmiljö” att användas i undersökningen. Med begreppet klassrumsmiljö avser vi 
klassrummets utformning, så som inventarier, dekoration, ljus, ljud, luft och färg samt material. 
För att skapa en god klassrumsmiljö tillkommer dock även andra faktorer som är mer ogripbara, 
däribland stämningen i barngruppen och pedagogernas förhållningssätt mot barnen.  
 
I denna undersökning innebär begreppet ”en god klassrumsmiljö” en plats där barnen inspireras 
till olika typer av lärande och där det finns plats för stora ytor till lek och lekfullt lärande, men 
även rum där barnen kan vila och vistas i en lugn och trygg miljö. Rummet bör genom sin 



 5

inredning, utrustning och användning visa barnen att deras eget utforskande och skapande 
handlingar är viktiga kunskaper i skolans värld (Skantze, 1989). 
 
 

2 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att söka svar på hur några verksamma pedagoger anser att en god 
klassrumsmiljö i förskoleklassen bör se ut för att gynna lärandet, samt att observera hur deras 
teorier stämmer med den verklighet i vilken de är verksamma. 
 
Frågeställningar: 
 
Hur anser pedagogerna att lokalerna ska utformas för att gynna lärandet och vad ska finnas 
tillgängligt för barnen?  
Hur mycket inflytande anser pedagogerna att barnen ska ha kring sin klassrumsmiljö? 
Hur stämmer pedagogernas teorier om klassrumsmiljön med de lokaler de är verksamma i? 
 
 

3 Bakgrund 
 
Det finns inte mycket forskning om hur just förskoleklassens miljö ska utformas. Det är dock 
relevant i sammanhanget att söka information om både förskolans och skolans klassrumsmiljöer, 
då dessa två verksamheter sammanflätas i förskoleklassen. Vad gäller den fysiska arbetsmiljön, 
som t.ex. ljus, ljud och färgsättning, går förskoleklassen under skolans föreskrifter eftersom den 
tillhör Lpo94.  

3.1 Förskoleklassen utvecklas 
 
Som bakgrund till undersökningen är det viktigt att veta hur förskoleklassen tillkommit och 
utvecklats under åren. Förskoleklassen går under Lpo94 som är den läroplan som gäller för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Förskoleklassen kom att bli en allt 
viktigare hållpunkt i barnens utveckling och den förste januari 1998 beslutades att varje kommun 
blev skyldig att erbjuda alla barn en plats i förskoleklass det året de fyller sex år. Förskoleklassen 
blev en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet men betraktas trots det som 
undervisning i samma mening som andra skolformer (Skolverket, 2005). Claesdotter (2006) 
menar att syftet med att flytta förskoleklassen till skolan var att lyfta in förskolans pedagogik i 
skolan och bygga en bro mellan förskola och skola. Lpo94 påvisar också den viktiga 
integrationen mellan förskoleklassen, den obligatoriska skolan och fritidshemmet. Detta har 
resulterat i att många förskoleklasser har en integrerad verksamhet med grundskolans lägre åldrar 
samtidigt som deras lokaler används även för fritidshemmets aktiviteter. Förskoleklassen ska 
omfatta minst 525 timmar om året (Skolverket, 2005). 
 
Claesdotter (2006) beskriver hur förskoleklassen har integrerats mer och mer med skolans värld. 
Förskolebarnen är sex år gamla, men ska redan in i skolans lokaler, så som matsal, gymnastiksal 
och de ska vistas på skolgården på rasten. Enligt Claesdotter (2006) anser föräldrar med barn i 



 6

förskoleklassen, att deras barn faktiskt börjar skolan. FISK-projektet (ibid.) är ett 
forskningsprojekt som syftar till att studera förskoleverksamhetens integrering i skolan och 
innebörden av detta. I och med att förskoleklassen flyttat in i skolans lokaler så bli även 
förskoleklassverksamheten präglad av traditionella skolmönster vilket inte var grundtanken. 
 
Björkman (2001) beskriver i en artikel hur det i förskoleklassen har blivit för lite lek, skapande, 
experimenterande och utforskande och för mycket skoltradition med lektioner, ämnen och raster i 
förskoleklassen. Lokalerna utgör ett hinder för integrering mellan förskola och förskoleklass, då 
klassrummet inte är en självklar plats för lek. Björkman påpekar också att inte heller toaletter och 
matsalar är anpassade för sexåringar.   
 
Björklid (2005) skriver om ett projekt som kallas Skola 2000. Projektet går ut på att skapa en 
modern skola med en central tanke om hur betydelsefullt utformandet av lokaler är utifrån den 
aktuella läroplanen. Projektet vill se en fysisk miljö som är ergonomisk och estetiskt utformad 
och som ska bidra till att rum för nya relationer mellan lärare och barn får plats och utvecklas och 
därmed bidrar till en bättre psykosocial miljö. Avsikten med förändringarna var att skapa en mer 
trivsam och tilltalande miljö ur ett pedagogiskt perspektiv. Skolornas traditionella klassrum 
byttes ut och ersattes av både större och mindre grupprum, där det blir mer utrymme för 
möjlighet till diskussioner.  
 
Lärare som arbetat med Skola 2000, säger att det tar tid att anpassa sig och få in rutiner i en ny 
verksamhet. Eleverna skulle få arbeta självständigt på valfri plats och även hemma om de ville. 
Lärarna ansåg sig tappa mycket av den uppsikt de förut haft över eleverna i de gamla 
klassrummen (Björklid, 2005).  
 
Skolverket (2005) anser att utformningen av förskoleklassens lokaler, tillgång till material samt 
hur lokalerna är anpassade till den befintliga verksamheten är viktiga förutsättningar för att skapa 
en god miljö för lärandet. Enligt Skolverket har miljön stor betydelse för den pedagogiska 
verksamhetens utformning.  
 
Lärande äger inte bara rum på en speciell plats och tid, utan hela dagen. Lek och lärande är ofta 
samma sak i barnens värld (Björklid, 2005). Därför är det extra viktigt att vi som pedagoger 
tänker på hur den fysiska miljön är utformad, för att ge barnen den bästa möjligheten till lärande. 
Barns lek är minst lika viktig som styrda aktiviteter i skolan Det står även i Lpo94 att under de 
tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. En skola ska 
finnas till för att se alla elevers behov och se till att de trivs, för att skapa en så bra 
inlärningsmiljö som möjligt. Genom att barn leker utformar de relationer med varandra och de lär 
sig att förhålla sig till verkligheten. ”När barn leker, tolkar de världen så som de ser och uppfattar 
den, de reflekterar över den, försöker förstå den och får härigenom kunskap.” (Carlgren, 1999 
s.63) 
 
Björklid (2005) refererar till Löwenhielm som menar att dagens skola ska ha ytor som ska kunna 
utnyttjas hela dagen på olika sätt och flera verksamheter ska kunna pågå samtidigt. Rummets 
form och inredning ska möjliggöra både avskildhet och öppenhet.  
 
FN: s konvention om barnets rättigheter, artikel 12 framhäver att barn och unga ska ges möjlighet 
att framföra och få respekt för sina åsikter i frågor som berör dem (Barnombudsmannen, 2007). 
Genom att låta barn få vara med och bestämma hur klassrummet ska se ut, ger vi barn utrymme 
att vara med och påverka, vilket leder till att vi höjer deras självförtroende.  
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3.2 Kvalitet i klassrumsmiljön 
 
En god klassrumsmiljö kan sägas bestå av faktorer i två kategorier. Dels de fysiska faktorerna 
som ljus, ljud, luft och lokaler och dels mer ogripbara faktorer som skapar en bra stämning i 
barngruppen, t.ex. hur pedagogerna genom sitt förhållningssätt skapar utrymme för lek och 
lärande. Då detta förhållningssätt inte har kunnat observeras har vi valt att bortse från detta i 
analysarbetet. 

3.2.1 Fysiska faktorer 
 
För att vinna ny kunskap och utveckla sin pedagogiska verksamhet krävs ett ständigt 
utvärderingsarbete av pedagogen. Den fysiska miljön i skolan har många gånger utforskats och 
undersökts, vilket resulterat i olika verktyg för att förbättra miljön. Ett av dessa är ”Pedagogisk 
kvalitet i skolan”, PQS, som är en metod för forskning, utvärdering och utveckling av pedagogisk 
kvalitet i förskoleklass, skola och fritidshemsverksamhet (Kärrby m fl., 2003). Metoden har 
utarbetats i samarbete mellan professorer, universitetslektorer, universitetsadjunkter och 
doktorander i pedagogik. Metoden kan användas av lärare, skolledare och forskare. Med hjälp av 
självvärderingar kan lärare, såväl inom arbetslaget som tillsammans med skolledare, diskutera 
arbetssätt och utveckling av den egna verksamheten. Detta kan bilda underlag för kvalitetsarbetet 
i hela skolan. Forskarna har utgått ifrån skolans mål som uttrycks i läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94). Såväl uppnåendemål som 
strävansmål ingår och kriterierna fungerar som en hjälp att följa läroplanen.  
 
PQS är en säker metod med hög validitet och reliabilitet, menar Kärrby m fl. (2003), då den 
arbetats fram under många år och sammanlagt fem olika versioner har prövats och genomgått 
förändringar och förbättringar. Forskning kring PQS blir intressant för denna undersökning då 
den behandlar kvalitet i de fysiska lokalerna och vad pedagoger bör tänka på för att uppnå de mål 
som anges i läroplanen.  
 
Lokaler 
 
Utrymmena i den fysiska miljön inomhus ska vara tillräckliga för antalet barn och ska ha 
acceptabla ljus-, ljud-, och ventilationsförhållanden, samtidigt som de är utformade så att både 
lugna och rörliga aktiviteter kan förekomma (Kärrby m.fl., 2003). Flera utrymmen ska kunna 
användas och vara så pass avgränsade att flera olika rörelseaktiviteter kan ske samtidigt, utan att 
någon aktivitet i grupp eller enskilt ska få stå tillbaka. En del av rörelseaktiviterna bör vara 
möjligheten att lyssna på musik, sjunga och dansa. Några kriterier inom PQS är att pedagogerna 
tillsammans med barnen skapar musik och dramaspel och agerar för varandra. 
 
Materialet i miljön ska också inbjuda till olika aktiviteter som utvecklar barnens estetiska lärande. 
Basmaterial för bild- och formskapande ska finnas tillgängligt under dagen och en rik variation 
på tekniker ska finnas att plocka fram vid behov. Man menar också att speciella utrymmen för 
denna typ av aktivitet ska finnas (ibid.). Datorer ska finnas tillgängliga i verksamhetens egna 
lokaler och barnen ska kunna använda dem genomgående under dagen som ett multifunktionellt 
verktyg. 
 
Toaletten ska vara avskild så barnen i lugn och ro kan gå på toaletten. Det ska finnas lås som är 
säkra och som inte kan lirkas upp av andra elever. Inne på toaletten eller i ett anslutande rum ska 
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det finnas tvättplats med handduk, lämpligen av papper och papperskorg. Toaletten ska rengöras 
dagligen. Inne på toaletten ska man ha tillgång till toalettpapper, handduk eller annan 
torkanordning, papperskorg, uppsamlingskärl för sanitetsbindor, klädkrok, bägare för 
dricksvatten och spegel. För rullstolsburna ska det finnas en handikappanpassad toalett. 
(Arbetsmiljöverket, 2007) 
 
Barnen ska ha möjlighet att möblera om och skärma av så att lokalen passar den aktivitet som de 
vill utföra. De ska också få en stor del i planeringen av utrymmenas utformning utifrån egna och 
gemensamma aktiviteter. Avskildhet är ett måste för att barnen ska kunna gå djupare in i sin lek 
och sitt lärande. Vissa barn kräver mer avskildhet än andra och skaparna av PQS (Kärrby, m.fl., 
2003) menar att barnen ska kunna dra sig undan och skapa egna avskilda utrymmen under hela 
dagen, där de utan insyn kan leka eller arbeta på egen hand.  
 
Det är viktigt att använda de lokaler man har på bästa sätt. Onödig verksamhet ska inte behöva ta 
upp utrymmet. Ofta står bord och stolar ständigt framme, vilka endast används vid arbeten, lunch 
eller mellanmål. Sådana utrymmeskrävande möbler samlas med fördel till ett och samma rum, 
som bara används till att arbeta eller äta i. På så sätt behöver inte barnen avbrytas när de leker och 
de kan spara det de håller på med och fortsätta senare.  
 
Ljus 
 
Den fysiska miljön i klassrummet kan bidra till att skapa arbetsro och inspiration, men likaväl till 
trötthet och oro. Faktorer som ljus, ljud och luft har en avgörande betydelse för att klimatet i 
klassrummet ska vara gynnsamt för lärandet.  Miljön bör ge variation och förutsättning för 
lärande oberoende av tid på dygnet och årstid.  
 
I skolan har ljuset en viktig uppgift som pedagogiskt hjälpmedel genom att ge stöd och underlätta 
undervisningen. Det finns klara riktlinjer för hur ljust det ska vara i ett klassrum och i andra 
skollokaler (Arbetsmiljöverket, 2007).  
 
Dagsljuset utgör grunden för belysningen i skolan. Över årstiderna förändras dagsljuset och dess 
effektivitet, vilket kräver att en god övrig belysning finns tillgänglig (Arbetarskyddsstyrelsen, 
1996). Människans behov av dagsljus är oerhört viktigt, då det styr flera livsviktiga biologiska 
funktioner i kroppen. Arbetsmiljöverket menar också att det visat sig att dagsljuset påverkar oss 
psykiskt genom vårt humör och vår stämning. Ljuset gör inte enbart rummet synligt och levande 
utan underlättar vår läsning och förståelse, samtidigt som det förmedlar stämningar och känslor. 
Fridell Anter (2006) berättar om en studie där ljusets betydelse för hälsa och prestation i skolan 
undersöktes. Tillgången till dagsljus visade sig påverka barnens hormonbalans vilket i sin tur 
påverkade deras sociala beteende och koncentrationsförmåga. 
 
Felaktigt placerad eller utformad belysning gör att eleven blir trött i ögonen, kan få huvudvärk 
och spänningar i nacke och rygg. Flimmer från lysrör uppfattar många som oroande och kan ge 
upphov till stressreaktioner i det centrala nervsystemet vilket i sin tur leder till trötthet och 
försämrad arbetsprestation (Arbetsmiljöverket, 2007). 
 
Det är också viktigt att belysningen är tillräcklig där barnen hänger sina kläder. Om det finns 
skåp eller hyllor måste dessa vara ordentligt upplysta så barnen lätt hittar vad de söker. Den nya 
skolan ställer krav på att belysningen ska kunna anpassas efter de tekniska hjälpmedel som finns i 
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vardagen. Mörkläggningsmöjligheter för overhead eller TV och bra ljus vid datorer är några av 
de krav som ställs (Arbetsmiljöverket, 2007). 
 
Luft och ventilation 
 
Ett gott klimat är en av förutsättningarna för lärande i skolan. Syftet med detta goda klimat kan 
enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1996) delas i två lika viktiga delar: 
 

/.../dels att undervisningen ska kunna bedrivas utan att någon störning av 
studieverksamheten skall behöva befaras, dels att vistelsen i lokalerna inte skall 
ge upphov till någon hälsopåverkan varken på kortare eller längre sikt. (s. 23) 

 
En lämplig temperatur i klassrummet är 20-22 grader. Om solljus strömmar in i rummet är 
solskydd eller gardiner som kan dras för nödvändiga för att klimatet i klassrummet ska gå att 
vistas i. Något som stör lärandet minst lika mycket som hög temperatur i klassrummet är dålig 
ventilation. Arbetarskyddsstyrelsen (1996) talar om luftkvalité. Med luftkvalité menas hur hög 
grad av koldioxid och andra gaser som finns i rummet. En långvarig vistelse i dålig luft leder 
oftast till huvudvärk och trötthet och koncentrationssvårigheter. Arbetsmiljöverket menar att 
någon form av ventilation ska tillföra klassrummet ren luft för att späda ut den förorenade 
rumsluften och föra bort förorenad luft utan att det blir drag (Arbetsmiljöverket, 2007).  
 
Ljud 
 
I skolans vardag finns mängder med ljud som kan uppfattas som störande, så kallat buller. Därför 
krävs att ljudmiljön i klassrummet skapas med ljudisolering, rumsakustisk dämpning och 
utformning, samt att klassrummet inte innehåller störande tekniska apparater. Mycket av det 
lärande som sker i skolan sker genom hörseln och därför är den goda ljudmiljön a och o. Buller 
från utsidan, som t.ex. en trafikerad gata, leder uppmärksamheten från läraren eller 
klasskamraterna och gör det svårare att höra. Visst dovt buller har också en sövande effekt.  
 
Möjligheten att tala och att höra tal underlättas i en lokal med bra akustik. Önskemål för bra 
akustik är t.ex. stolar med möbeltassar som inte skrapar mot golvet och stör undervisningen eller 
att eleverna kan arbeta i smågrupper så att inte ljudnivån blir onödigt hög (Arbetsmiljöverket, 
2007). För att hjälpa ljudet att flyta genom rummet kan viss absorption behövas. Detta kan göras 
genom gardiner, skärmar och stoppade möbler. I många klassrum finns absorptionsmaterial i 
taket som förbättrar rummets akustik. Tassar på stolar och mjuka mellanlägg på skåpsdörrar 
eliminerar störande ljud. 
 
Lagstiftningen i Sverige föreskriver en integrerad skola och vad gäller akustik ska särskilt elever 
med hörselskador uppmärksammas. Dålig akustik och buller försvårar uppfattningen av tal mer 
för dessa barn än för normalt hörande. Det är därför viktigt att den akustiska miljön är sådan att 
även elever med hörselhandikapp kan tillgodogöra sig undervisningen (Arbetsmiljöverket, 2007).  
 
Färg 
 
Nolan (2003) skriver att forskning visar att en grön nyans i ett rum ofta väljs då den ses som lugn, 
avslappnande, naturlig och rogivande. Nolan skriver vidare att det inte finns bra och dåliga färger 
utan alla färger har både negativa och positiva sidor, som framkallar en känsla hos en person 
beroende på sammanhanget denna vistas i. 
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Rydberg (1991) berättar om tyska färgpsykologer som har sett en tendens att vuxna ofta omger 
sig med pasteller och känner sig stressade i miljöer med starka färger, medan barn mellan fyra 
och sju år tvärtemot föredrar starka färger och att det finns en tanke bakom att leksaker ofta har 
just starka färger. Rydberg (1991) menar vidare att ett par studier visar att den mänskliga hjärnan 
aktiveras mer när betraktaren vistas i en omgivning med varierad eller stark och varm 
färgsättning. 
 
Olika färger påverkar oss människor olika, både i positiv och i negativ bemärkelse. Nolan (2003) 
menar att rött speglar passion, styrka, värme, dominans och fara. Gul färg är glad, hjärtlig, 
optimistisk, irriterande och feg. Grönt återger lugn, avslappning, svartsjuka och girighet. Blått ses 
som en trovärdig, stark, kall och deprimerande färg. Exakt hur vi upplever en färg är ändå 
individuellt, men de flesta är överens om vilka som är kalla och varma färger. Detta skriver även 
Nolan om och hon menar att eftersom färger har en enorm variationsförmåga går det inte att 
definitivt dra slutsatser om dess betydelse. 
 
Eftersom färgerna inspirerar oss, är det av stor vikt att tänka på vilka färger som används i ett 
klassrum eller på en förskola. Gult eller ett orange ljus anses höja vår vakenhetsnivå och ska vara 
mentalt stimulerande. Gult rekommenderas därför när man ska färgsätta t.ex. ett klassrum 
(Rydberg, 1991) 
 

3.2.2 Lek och lärande i en god klassrumsmiljö 
 
Genom att låta barnen vara med och bestämma hur rummen ska se ut blir de delaktiga i 
verksamheten på ett helt nytt sätt. Pedagoger ser till barnens behov och de får göra sin röst hörd. 
Leken kan då få en ny betydelse och mer anknytning till barnens intressen. Barns inflytande ska 
genomsyra verksamheten och Björkman (2004) menar att ju mer variationsrik en miljö är och ju 
mer ansvar och inflytande ett barn har, desto större möjlighet har barnet att välja aktivitet där det 
framstår som kompetent. Barn behöver känna att de klarar av det de gör. Det stärker dem i deras 
utveckling och leder dem framåt. Björkman skriver vidare att barn behöver aktiviteter som är 
meningsfulla och engagerande.  
 
När man skapar rum för lärande ska man skapa rum för alla sinnen. Rummen ska anpassas till 
barnen, inte till vuxna. Man kan skärma av det stora rummet med hjälp av draperier, skärmar eller 
hyllor, inreda med saker i olika teman för varje vrå. På så sätt får barnen inspiration till flera olika 
lekar. Där får barnen en mer lugn och harmonisk lek, än de får i ett stort rum som inbjuder till 
springlek. Att inreda en verksamhet innebär att göra den levande och inbjudande. Man kan göra 
olika arrangemang med dinosaurieland eller prins och prinsessland. En levande miljö lockar till 
lek, enligt Claesdotter (2004). Genom att sätta upp tyg i taket, ett draperi som det går att dra för 
fönstren med, eller genom ljusslingor eller speglar i barns höjd t.ex., kan barnen ge uttryck för sin 
fantasi och lek på ett nytt sätt. Olsson (2004) skriver att det är viktigt att hitta en balans mellan 
textilier och färger på väggarna för att få ett bra helhetsintryck. Den fysiska miljön påverkar oss 
och kan hjälpa eller stjälpa både barn och vuxna.  
 
Claesdotter (2004) berättar om en dramapedagog på en förskola som införde begreppet 
”familjevrå”, istället för ”dockvrå”. Ordet dockvrå styr upp leken för mycket anser hon. Det är 
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något pedagoger måste tänka på när vi pratar med barnen. Självklart ska vi inspirera barnen, men 
vi ska inte styra dem. Låt barnen själva komma på vad de olika rummen ska kallas. 
 
PQS, Pedagogisk kvalitet i skolan, (Kärrby, m.fl., 2003) beskiver bland annat material för lärande 
och lek. Man menar att material ska finnas tillgängligt som inspirerar till lek och lärande och 
pedagogerna ska uppmuntra barnen att använda det som finns tillgängligt. Under hela dagen ska 
barnen ha tillgång till material för självständigt arbete på eget initiativ (Kärrby m.fl. 2003). 
Materialet ska tillsammans med barnen planeras och köpas in så att barnens behov och intressen 
tillgodoses och vidgar barnens intressen. Materialet ska vara utformat så att flickor och pojkar 
uppmuntras till könsöverskridande aktiviteter som främjar kreativitet och kulturell variation på ett 
naturligt sätt. Här måste även pedagogen se till att utrustning och material används för att 
motverka könsstereotypa mönster dagligen. Fantasileken är en stor del och en rik variation av 
material för denna typ av lek ska finnas för barnen. Utklädningskläder, material och rekvisita ska 
tilltala både pojkar och flickor och inspirera till rollekar. 
 

 

4 Teoretisk utgångspunkt för undersökningen 
 
I alla tider har barn lekt och leken är en naturlig del av vardagen i skolan, förskolan och hemmet. 
Genom lek gynnas barnens utveckling på ett mångsidigt sätt. Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) påpekar vikten av att utnyttja lekens 
verktyg för kunskap i de tidiga åren i skolan. Leken blir på så sätt en självklar del i en god 
lärandemiljö. Ett lekfullt lärande kräver ett väl utformat klassrum, där leken är utgångspunkten. 
 
Den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är den sociokulturella teorin om leken enligt 
Lindqvist (1996, 2002), som inspirerats av Lev Vygotskij. Denna teori har även många nutida 
pedagogiska teoretiker påverkats av och anslutit sig till, t.ex. Roger Säljö. Vygotskij var en 
pedagogisk teoretiker med en sociokulturell infallsvinkel, och hans syn på lärande har givit 
viktiga bidrag till att förstå den kognitiva utvecklingen hos barn (Nationalencyklopedin 2007). 
Han menade att leken är en skapande verksamhet som innebär ett kreativt pedagogiskt 
förhållningssätt. Lindqvist (1996) refererar till Vygotskij, när denne talar om att leken är barnets 
sätt att lära sig kulturella regler och sociala koder. I leken gestaltar, undersöker och prövar 
barnen, med fantasins hjälp, sina upplevelser av omvärlden och av sig själva på sitt eget sätt. Den 
fysiska miljön i klassrummet måste därför locka fram barnens fantasi och inspirera till lärande 
genom lek. Lindqvist, med stöd av Vygotskij, menar vidare att alla människor har tillgång till 
fantasi och är kreativa, även det lilla barnet. Med fantasins hjälp prövar vi tolkningar av 
erfarenheter och känslor: 
 

I den kulturhistoriska teorin är det medvetandet som är det centrala begreppet 
och principen för individens utveckling, och för barnet är det leken som är den 
viktigaste formen att utveckla sitt medvetande om omvärlden. Vygotskij ser 
därför leken som den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och i leken 
är det inte särskiljda från varandra. (Lindqvist, 1996, s. 70) 

 
Vygotskij är kritisk till att verklighet och fantasi är skilda åt i pedagogiken och menar att 
verkligheten berikas av fantasin. Skolan har ofta en alltför ensidig inställning där undervisningen 
handlar om konkreta material och framställning av produkter (Lindqvist, 2002). Barns fantasi 
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måste bli en del av pedagogiken för att vi ska förstå barns intellektuella förmåga med känsla och 
fantasi som utgångspunkt. Lek och experimenterande är viktiga inslag i allt lärande. 
 
Leken är en gruppverksamhet och tränar oss inför livets kommunikationer. Även fast leken sker 
enskilt skapas verktyg för kommunikation genom rolltagande. Dock främjas gestaltande 
verksamhet om det sker i grupp. Vidare skriver Lindqvist (2002) att det finns många argument 
som visar att leken har en viktig roll i övergången mellan skola och förskola. Här premieras 
framförallt den fria leken. Den ger näring åt lärandet och förbereder barnen så att de vågar mer i 
kommande undervisningssituationer. Genom att barnet skapar fiktiva situationer i leken skapas 
och utvecklas ett abstrakt tänkande och undervisningen bör vara en fortsättning av leken. Den blir 
då en grund för barnets egen utveckling. Lindqvist (2002) påpekar att det också blir viktigt att 
vara medveten om att leken kan användas i alla skolans ämnen.  
 

 

5 Metod  
 

5.1 Ansats och redskap 
 
En kvalitativ ansats har valts med inslag av tillvägagångssätt lånade från fenomenografi och 
etnografi. Den kvalitativa ansatsen går på djupet för att finna enskilda individers tankar och 
uppfattningar, inte kollektivets. Då syftet med undersökningen är att söka svar på hur några 
verksamma pedagoger anser att en god klassrumsmiljö i förskoleklassen bör se ut, samt att 
observera hur deras teorier stämmer med praktiken, lämpar sig en kvalitativ ansats. 
 
I undersökningen utnyttjas redskapen observation och intervju. Att kombinera dessa redskap ger 
en bättre bild av verkligheten. Genom intervjuerna finner vi pedagogens uppfattning om hur 
miljön i förskoleklassen ska utformas och i observationerna ser vi hur praktiken stämmer överens 
med deras teorier. Som respondent kan det vara lätt att ge de svar som man tror att mottagaren 
vill ha eller förväntar sig, inte alltid vad man egentligen tycker. Här kan observationerna ge en 
mer rättvis bild av verksamheten då respondenternas svar kan jämföras med lokalernas 
utformning. Då både observation och intervju används blir det adekvat att utnyttja gängse 
tillvägagångssätt för dessa metodredskap, så som de ofta används i en etnografisk och 
fenomenografisk studie. 
 
Som ett stöd vid intervjuerna har Piagets kliniska intervjumetod använts. Den går ut på att 
respondenten tillåts tala fritt, samtidigt som intervjuns riktning står i fokus hela tiden hos 
intervjuaren. Det är viktigt att vid en intervju tänka på att inte ha för många styrda frågor, utan att 
försöka upprätthålla en dialog med varandra. Intervjun inleds med frågor som berör det ämne vi 
vill ha svar på (Kihlström, 2006). Med hjälp av observationer beskrivs och avkodas de 
undervisningslokaler där de intervjuade pedagogerna är verksamma. Pedagogernas tankar och 
teorier kan genom observationerna ställas i relation till hur de valt att utforma lokalerna. 
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5.2 Genomförande 
 
För att inleda datainsamlingen så delades ett så kallat missivbrev (se bilaga 1) ut till berörda 
respondenter, där undersökningen och dess syfte beskrevs. I brevet fanns även information om 
hur respondenterna kunde kontakta oss vid frågor och funderingar. Deltagarna i undersökningen 
informerades om arbetets syfte och försäkrades om att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt (Björkdahl-Ordell, 2006). Respondenterna påmindes om att de kunde välja att inte 
svara på alla frågor och att hon när som helst kunde avbryta sin medverkan  
 
Intervjufrågorna (se bilaga 2) konstruerades utifrån syftet, att söka svar på hur några verksamma 
pedagoger anser att en god klassrumsmiljö i förskoleklassen bör se ut samt att observera hur 
deras teorier stämmer med praktiken. Antalet frågor minimerades för att istället gå på djupet i det 
som var mest relevant för undersökningen med hjälp av följdfrågor, föranledda av respondentens 
svar. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum. Dels för att få en lugn atmosfär, där inga 
störande moment förekom, och dels för att ingen annan skulle kunna höra vad som sades. Vid 
flera av intervjuerna användes bandspelare och vid några fördes anteckningar under intervjun. 
För att uppfylla konfidentialitetskravet fingerades alla namn på intervjuade personer och skolor i 
undersökningen. 
 
Observationerna genomfördes då lokalerna var tomma för att resultatet inte skulle påverkas av 
aktiviteterna i verksamheten. Beskrivningar och tankar om den fysiska miljön inhämtades genom 
att vi gick runt i rummen (se ritningar kapitel 6.1) för de fyra förskoleklassernas verksamheter 
och antecknade, dels det vi faktiskt såg, dels hur vi tolkade våra synintryck. Detta redovisas 
sedan i två olika delar, en ren beskrivning och en del med våra egna intryck av rummen. En 
observatör präglas alltid av egna uppfattningar, hur objektiv han än strävar att vara. Vi har valt att 
öppet redovisa detta i form av ett objektivt och ett subjektivt avsnitt i samband med varje 
observation.  
 
Observation och intervju har kombinerats för att ge en mer rättvis bild av klassrumsmiljön i de 
studerade verksamheterna. Genom intervjuer får man svar på pedagogernas uppfattningar om 
klassrumsmiljön och i observationerna bekräftas eller motsägs dessa uppfattningar. 
 

5.2.1 Urval 
 
För att få variation i urvalet och därigenom större bredd i resultatet, kontaktades två olika skolor 
där vi knutit kontakter under vår lärarutbildning. Skolorna namn är fingerade. De kallas för 
Björkhemsskolan och Sandsjöskolan. Alla pedagoger i förskoleklasserna tillfrågades och sex 
tackade ja till att medverka i undersökningen. Fyra olika förskoleklassers lokaler har observerats 
och sex verksamma pedagoger i förskoleklasserna har intervjuats.  
 

5.2.2 Etik 
 
Forskningsetik har sin grund i samhällets etik och Vetenskapsrådet har slagit fast vissa 
forskningsetiska principer. Dessa är samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). För oss har dessa principer att varit en viktig 
utgångspunkt i vår undersökning.  
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För att säkerställa konfidentialitetskravet är alla namn på skolor och personer fingerade. På 
Björkhemsskolan kallas pedagogerna Anna, Marie och Elise. På Sandsjöskolan har vi valt att 
kalla dem Agneta, Ebba och Louise. Intervjuerna genomfördes i avskilda rum för att få lugn och 
ro, men också för att ingen annan skulle höra vad som sades. Respondenterna informerades om 
arbetets syfte samt att de kunde välja att inte svara på alla frågor och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. 
 

5.2.3 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Vi har strävat efter att följa de allmänna principerna för hög tillförlitlighet och giltighet. För att få 
en så god giltighet som möjligt, vilket betyder att man sorterar ut det som är relevant i ett 
sammanhang, har vi strävat efter att tydligt beskriva de olika faserna i arbetet angående intervju 
och analys. Genom att intervjua relevanta personer i sammanhanget och ställa frågor som är 
direkt kopplade till syftet erhåller undersökningen en hög giltighet och tillförlitlighet. Sex 
pedagoger med olika lång arbetslivserfarenhet inom skola och förskola intervjuades för att få ett 
mer nyanserat resultat och flera olika klassrum observerades.  
 

5.2.4 Analys 
 
Redovisningen av observationerna är indelade i två delar; en del med ren rumsbeskrivning och en 
del med observatörernas egna tankar om rummen. En observatör strävar efter objektivitet, men 
präglas ändå alltid av egna uppfattningar. Detta redovisas öppet i separata avsnitt.  
 
Resultatet av intervjuerna har strukturerats och redovisats efter de frågor som ställdes till 
respondenterna. Utifrån intervjuerna har fallbeskrivningar skapats som sedan ställts mot varandra 
för att finna likheter och skillnader mellan pedagogernas uppfattningar om den fysiska miljön.  
 
I avsnitt 6.3 återfinns jämförelser med fokus på återkommande inslag respektive avvikelser. Först 
jämförs observationerna, därefter intervjuerna, samt slutligen det sammantagna resultatet av 
observationer och intervjuer.  
 
I avsnittet Diskussion vidareutvecklas sedan resultatet av intervjuer och observationer, samt knyts 
till litteratur presenterad i bakgrunden.  
 

6 Resultat 
 
Nedan presenteras först resultatet av observationerna för att ge en inblick i lokalernas utformning 
på både Björkhemsskolan och Sandsjösskolan. Sedan följer en sammanställning av intervjuerna 
från båda skolorna. Slutligen jämförs och sammanställs observationer och intervjuer, dels 
inbördes, dels med varandra, för att påvisa genomgående likheter respektive skillnader i 
resultatet.  
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6.1 Resultat av observationer 
 
Observationerna på skolorna inleds med en rumsbeskrivning för att sedan övergå till 
observatörens känslor och uppfattningar om rummet.  
 

6.1.1 Björkhemsskolan avdelningen Tallen 
 
Beskrivning 
 
När man först kommer innanför entrén på Tallen möts man av en hall som liknar skolans 
korridor. Rummet som angränsar till hallen är verksamhetens största rum och är ganska noggrant 
planerat, med yta för både lek, samling, arbete och läsning i en hörnsoffa. Det finns många 
fönster som ger ett bra ljus. Det mesta materialet och spelen finns på barnens nivå och det barnen 
inte når går att nå med hjälp av en stol. Väggarna är anpassade för att kunna sätta upp barnens 
alster.  
 
Byggrummet som ligger vägg i vägg med det största rummet har många fönster, som släpper in 
ljus och en dörr som dels gör att barnen kan leka ostört med sina bygglekar, samtidigt som de inte 
stör de barn som leker i rummet bredvid. I andra ändan av det största rummet finns ett målarrum, 
som även fungerar som dockvrå. I målarrummet finns det diskbänk och hyllor där färg och 
papper förvaras, det finns ett större bord där barnen kan sitta och måla. I andra ändan av rummet 
finns en spis, en vagga och några dockor. I rummet ryms även en hylla där barnen har sina lådor 
där de förvarar saker som de håller på med t.ex. en väv. Bredvid målarrummet ligger ett kök och 
på bordet ligger böcker och pärmar. 
 

 
Tolkning 
 
När vi står i hallen ser vi en liknande hall som vi minns från vår egen skoltid. Den är ganska steril 
och har inte någon bra lösning på var barnen ska hänga blöta regnkläder och leriga stövlar. Den 
behöver egentligen rustas upp, men det finns inget utrymme för det.  
Samlingsrummet är bra, men hade behövt fräschas till lite, det syns och känns att det är ett 
gammalt rum. Rummet utnyttjas maximalt och lämnar inte några ytor orörda. Det finns en bra 
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hörnsoffa, en hylla med spel och böcker, två större bord med stolar, en dator, hyllor för kritor och 
papper, skrivbord för pedagogerna och en samlingsring. Väggarna utnyttjas bra för att visa 
barnens alster 
 
Byggrummet är inte stort, men det är bra storlek på rummet för det ändamål som det används till. 
Fönstret gör att det blir ett behagligt ljus och det är bra att det finns en dörr då ljudnivån troligtvis 
blir hög. Det kan störa dem som sitter utanför och jobbar. 
 
Målarrummet och dockvrån är verksamhetens sämst planerade rum. Tyvärr finns det ingen yta 
som är bättre lämpad som dockvrå. Då köket ligger i anslutning till detta rum, kan vi tänka oss att 
det blir mycket spring eftersom köket verkar vara det rum som används som planeringsrum. 
Risken finns då att leken i dockvrån avbryts gång på gång. 
 

6.1.2 Björkhemsskolan avdelningen Björken 
 
Beskrivning 
 
I hallen på avdelningen Björken finns ett separat rum där man tar av sig regnkläder och stövlar, 
innan man kommer till hallen med hyllorna. I hallen finns två toaletter och en dörr som leder till 
ett legorum. Där kan barnen bygga och spara sina verk utan att de är i vägen för någon.  
 
Samlingsrummet har precis genomgått en renovering och en ny matta har lagts in som gör 
rummet ljust. De har satsat på enhetliga gardiner och krukor och blommor i alla fönster. Det finns 
gott om fönster som ger ett bra dagsljus. I samlingsrummet finns det ett kök på ena långsidan och 
på den andra långsidan finns vägghyllor uppsatta. Samlingsringen är ganska stor och runt ringen 
står det två mindre bord och ett större där barnen kan sitta och jobba.  
 
Det finns två smårum som angränsar till samlingsrummet. En dockvrå rymmer två småbord i 
barnhöjd och stolar till det. Utöver det finns det en spis, en vagga och dockor. En dator står i ett 
hörn. Det finns även garderober där pedagogernas material förvaras. Det finns ett fönster och en 
dörr som avskärmar så leken får fortgå i fred. Det andra rummet är ett byggrum och bilrum som 
liksom dockvrån har ett fönster och en dörr.  
 
Målarrummet ligger i andra ändan av hallen, längst bort från samlingsrummet. Där finns det gott 
om plats för skapande. Tre bord med stolar, en diskbänk, ett långskåp där färg, papper och annat 
material förvaras. På en av väggarna finns två långa vägghyllor där barnens pärmar står. Intill 
målarrummet ligger ett rum som används dels som kuddrum och dels som samlingsrum när 
barngruppen är indelade i halvgrupp. Kuddrummet är ganska stort och innehar puffar och två 
stora fönster. Även här går det att stänga om sig och leken kan vara lite mer högljudd. Det finns 
även ett rum som innehar en hörnsoffa och en bokhylla. Golvytan där används just nu för lek och 
en stor matta som samtidigt kan fungera som spelplan för ”Fia med knuff” täcker golvet. 
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Tolkning 
 
Verksamheten påminner mycket om förskolans lokaler. Det finns inga spår av ett traditionellt 
klassrum, vilket känns väldigt bra. Hallen är mycket funktionell. Mycket bra att man kan hänga 
av stövlar och regnkläder innan man kommer in i verksamheten. På så sätt drar man inte in blöta 
kläder och leriga stövlar längre in än nödvändigt. 
 
Att det finns många smårum är alldeles utmärkt. Barnen har stora möjligheter att välja om de vill 
leka i en större grupp eller om de vill dra sig tillbaka för att bara leka några stycken. Det finns 
möjlighet till högljudd lek, samtidigt som man i rummet bredvid kan leka lugnare lekar. 
Puffrummet är mycket tilltalande. Det finns gott om plats där att bygga t.ex. en borg eller något 
annat roligt. Köket hade vi velat ha lite mer avskiljt från verksamheten. Sammanlagt har barnen 
sju rum att tillgå och leka i när de vill. Det är väldigt generöst. 
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6.1.3 Sandsjöskolan avdelningen Rödklövern 
 
Beskrivning 
 
På dörren till Rödklöverns förskoleklass och fritids sitter ett antal lappar till föräldrar och barn 
om vad som ska ske kommande veckor och en stor röd lapp talar om att barnen är i skogen. Vi 
går in och det första vi ser är en stor plywoodvägg som delar rummet. Till vänster står skåp 
utmed väggen och almanackor och böcker ligger över bänkytan. Längre in i rummet finns ett kök. 
Väggarna är vitmålade och det finns märken efter ett otal häftmasseklumpar.  
 
Bredvid köket finns ett grupprum med bord, stolar och en dator. Där finns byggsaker i skåpen. 
Fyra runda bord med stolar står mitt i rummet. En sida av väggen har stora fönster som vetter mot 
skogen och skolgårdens baksida. Utmed väggarna finns målarmaterial och träbitar i stora lådor. 
Bredvid lådorna finns snickarbänkar med diverse utrustning. På den stora plywoodväggen sitter 
en whiteboardtavla och under den finns sopsorteringslådor.  
 
Längre in i rummet står en stor hörnsoffa och bord och runt dem står små stolar och en boklåda. 
Längs väggen finns stora garderober med skyltar på vad som finns i dem. En vagn med 
ritmaterial, papper, saxar och klister står bredvid garderoberna. Bakom plywoodväggen bildas en 
liten gång och här står barnens privata lådor där de lägger sina arbetsmaterial o dyl. 
 
I ett före detta förråd har rödklövern sin dockvrå som är under uppbyggnad. Stolar och ett litet 
bord i ”dockvråstorlek” finns i rummet samt en liten spis och några leksaker. 
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Tolkning 
 
Vårt första intryck av Rödklöverns lokaler är att det är mycket saker överallt. Rummets många 
fönster skapar ljus i lokalen, men vi uppfattar dem som både en stor fördel och ett hinder då 
mycket väggyta går till spillo tack vare dem. 
 
Vissa möbler är slitna och man verkar ha samlat ihop vad som fanns över. På väggarna finns 
teckningar som barnen gjort från både förskoleklass och fritids och det obligatoriska alfabetet 
sitter över soffan i ”samlingshörnan”. Vagnen med ritmaterial ser inbjudande ut för 
pysselaktiviteter. Träbitarna i plastlådorna har olika storlek och form och även dessa inbjuder till 
aktivitet. 
 
Trots att det inte finns några direkta hörn så verkar pedagogerna ha försökt skapa hörn för olika 
aktiviteter. Skyltarna på skåp och dörrar gör det lätt att hitta sakerna. När vi öppnar dörrarna är 
det väl organiserat och lätt att hitta materialet man söker.  
 
Det lilla grupprummet känns lite tomt och det mest centrala verkar vara datorn. Det slår oss att 
golvet känns kalt och kallt. Vill vi bygga med klossar här?  
 
Dockvrån verkar vara under uppbyggnad. Rummet är litet och vi funderar på om flera barn 
verkligen kan leka bra här? Det ligger en bit ifrån avdelningen och vi kan tänka oss att konflikter 
kan uppstå om vilka som får vara där och inte. 
 

6.1.4 Sandsjöskolan avdelningen Blåklinten 
 
Beskrivning 
 
Det första som möter en gäst hos Blåklinten är ett bord med material som papper, pennor, saxar o 
dyl. Direkt till vänster står skåp och de vuxnas planeringsmaterial. Bredvid dessa står en dator 
igång. Till höger står ett bord och det fullt utrustade köket är utmed väggen.  
 
Det stora rummet mitt framför oss är avdelat med två stora hyllor som är överfyllda av material 
som spel, garner, pärlor osv. Längst ner i högra hörnet står en hörnsoffa och bredvid den ett par 
bord till. Två av väggarna består av stora fönster med mönstrade gardiner. Till vänster om köket 
finns ett litet grupprum med en soffa, två bord och stolar. Även denna lokal har tillgång till 
mycket dagsljus. På väggarna finns hyllor med pärmar. En hylla mot väggen är fylld med böcker 
och en dator står på ett bord bredvid soffan. Ute i det stora rummet finns ytterligare en dörr och 
den leder till ytterligare ett studierum som fungerar som byggrum och dockvrå. Runt väggarna 
står lådor med byggklossar och leksaker för docklek och krokarna på väggarna är fyllda med 
olika väskor och klänningar. 
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Tolkning 
 
Vår uppfattning om utformningen av Blåklintens lokaler är att de känns inspirerade av 
förskolepedagogiken och påminner mycket lite om det klassiska klassrummet, vilket inspirerar 
till ett mer lekfullt lärande. 
 
Dockvrån och byggrummet känns kaotiskt. Alla kan inte vara i det lilla rummet samtidigt 
eftersom det är litet och vi har ofta tidigare sett ute i olika verksamheter att barnen vill leka med 
klossar eller vara i dockvrån. Kan detta skapa mer problem än vad som behövs? Skulle man inte 
kunna dela på dockvrå och byggrum och ha en av varje i grupprummen? Plaggen på krokarna och 
känslan i dockvrån verkar inte inbjuda både pojkar och flickor. Kanske ändra kläderna och ta in 
plagg som inbjuder till lek för båda könen. 
 
Materialet i det stora rummet känns inbjudande och varierat och det känns tillåtet att ta vad man 
behöver. På det stora hela känns lokalen inbjudande med gardiner och mycket växter. På borden 
ligger dukar och allt inger en känsla av trygghet, men var finns utrymme för rörelselekar?  
 
 

6.2 Pedagogernas tankar om drömklassrummet 
 
I detta kapitel kommer resultatet av intervjuerna att redovisas.  För att inte röja identiteten på de 
personer som intervjuats kallas de på Björkhemsskolan för Anna, Marie och Elise. På 
Sandsjöskolan kallas dem Agneta, Ebba och Louise. 
 
Resultatet är strukturerat efter de frågor som ställdes under intervjuerna (se bil. 2). 
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6.2.1 Björkhemsskolan 
 
På Björkhemsskolan har tre kvinnliga pedagoger intervjuats. Två arbetar i samma arbetslag. Det 
som skiljer dem åt är att en av dem, Anna, har arbetat många år i förskoleklass medan Marie, är 
nyutexaminerad. Den tredje personen, Elise, arbetar på samma skola fast i en annan byggnad. 
Även hon har arbetat många år som lärare. 
 

• Vad anser du är en bra klassrumsmiljö? 
 
När vi frågar dem om vad som är en bra klassrumsmiljö skiljer sig deras tankar inte speciellt 
mycket. Anna ser att bra akustik, ljusa lokaler, stor golvyta till lek och att det finns utrymme att 
sätta upp barnens alster på väggarna som det viktigaste i den fysiska miljön. Marie tycker också 
det är viktigt att barns verk synliggörs i verksamheten. Hon tycker även det är viktigt med lugna 
färger och inte för mycket mönster på dukar och gardiner som kan störa barnens koncentration. 
Det ska inte finnas saker som stör deras koncentration som t.ex. bord som vippar. Även Marie 
belyser att det är viktigt med akustik och rätt ljus i lokalerna. Elise tar även hon upp vikten av bra 
akustik och ljus och bra luft.  Det är viktigt att man har bra luft för att orka en hel dag. Elise 
påpekar att det viktigaste för henne är bra golvyta för samlingar och lek. Hon vill kunna sitta ner 
med barnen och vara nära dem i verksamheten. Alla tre pedagogerna tycker det är viktigt med 
smårum för olika typer av lek. Marie vill gärna att det ska finnas en arbetsplats för varje barn och 
hon vill gärna göra smårum i rummet med hjälp av rumsavdelare och hyllor. De är alla tre 
överens om att material ska finnas tillgängligt för barnen och alltid vara på deras nivå. 
 

• Vilka förändringar har skett här sedan du började? 
 
Anna talar om att det har hänt en del förändringar i verksamheten sedan hon började där. Från 
början var det endast ett stort klassrum. Det fanns inga smårum och inget kök. Istället var där ett 
stort förråd. Anledningen till det är att det tidigare varit skolverksamhet i huset innan 
förskoleklassen flyttade in. Efter ombyggnaden har de fått ett kök, ett målarrum och ett extra rum 
för bygglek. De har fått mer dörrar så det är mer genomströmning i verksamheten. Förut fick man 
gå omvägar för att komma till nästa rum. Ett kök behövdes verkligen, enligt Anna, som anser att  
det är bra att någon går in och styr upp från ledningen om man inte kommer överens i huset. 
 
Marie har inte arbetat mer än några veckor i verksamheten och har därför inte upplevt några 
förändringar, men säger att hon vill försöka arbeta ner ljudnivån med hjälp av bland annat tassar 
under stolarna. Elise talar om att den största förändringen som skett sedan hon började i 
verksamheten är att de som förskollärare blivit accepterade av sina kollegor. Elise menar att 
lärarna inte gillade när de flyttade verksamheten till skolan. Att de blivit accepterade syns i 
verksamheten, som nu är en del av skolan. Elise fortsätter att berätta om att hon är väldigt nöjd 
med den verksamhet hon jobbar i och det har inte skett några större förändringar i utformningen 
av lokalerna. 
 

• Hur upplever du att klassrumsmiljön påverkar barns inlärning? 
 
Anna anser att miljön är väldigt viktig. Hon belyser återigen vikten av bra akustik och vill ha bra 
utrymme för lek och utrymme på väggarna för att synliggöra barns alster. Anna säger: Man ska 
göra det personligt och barnen ska kunna utforma väggen själva så det blir personligt och 
inspirerande för dem. Något hon också lyfter är barns inflytande i verksamheten och vikten av att 
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lyssna på barnen och deras önskemål, för att få en så bra verksamhet som möjligt. Marie betonar 
att barnen ska känna en gemenskap och att hennes barngrupp tycker mycket om att titta på sina 
målningar som hänger på väggarna. Hon vill att verksamheten ska vara harmonisk med ljusa 
färger och det ska inte finnas t.ex. bord som vippar för det stör deras koncentration. Elise anser 
att mörka lokaler inte inspirerar barnens inlärning och hon vill synliggöra material och inte ha det 
på höga hyllor eller instängt i skåp. De ska kunna se vad som finns att tillgå.  
 

• Hur diskuterar ni klassrumsmiljön i arbetslaget? 
 
Hur mycket de diskuterar klassrumsmiljön i arbetslaget varierar en del. Anna och Marie är ett 
nybildat arbetslag och har inte hunnit prata så mycket om det, men båda två berättar att det är 
viktigt att kunna sätta sig ner och planera tillsammans. Det som de har pratat om rörande miljön 
är att det ska finnas utrymmer för att dela barngruppen i halvklass och hur det ska göras på bästa 
sätt. De har tillsammans beslutat att göra en affär i verksamheten och har köpt in saker dit. Marie 
säger att det ofta blir ett ganska uppgivet samtal eftersom verksamheten inte har rum för större 
förändringar, men att även de små förändringarna är viktiga. Elise har jobbat länge i 
verksamheten, men har nyligen börjat jobba i ett nytt arbetslag. Hon säger att de tyvärr inte 
diskuterat miljön och förändringar så mycket som de kanske behövt och att beslut rörande 
verksamheten tagits utan att hon tillfrågats. 
 

• Hur är skolans syn på klassrumsmiljön? Påverkar det utformningen av lokalerna? 
 
Anna svarar på frågan om hur skolan syn på verksamheten är att hon tycker det varit bra. Anna 
berättar att när köket skulle byggas var rektorn involverad och engagerad. Det skedde över en 
sommar när lärarna var på semester utan de egentligen visste så mycket om det. Platsen för köket 
var tidigare ett förråd som utnyttjades av lärarna i år 1, och deras material ställdes på hyllor som 
vaktmästaren satte upp. Lärarna blev inte så glada när de kom tillbaka, men Anna tyckte det var 
skönt att någon från skolledningen gick in och styrde upp bygget. Ett kök behövdes verkligen. 
Marie har ingen uppfattning om hur skolans syn i verksamheten är, men hoppas på ett bra 
samarbete med dem. Elise tycker att skolan ger henne och kollegorna fria ramar att själva göra 
verksamheten så bra som möjligt. Hon säger: Kanske är det för att göra det bekvämt för sig att 
lägga över allt ansvar på oss, men det är skönt att få det förtroendet av ledningen. 
 

• Hur ställer du dig till att barnen ska få inflytande över lokalerna? 
 
Att barnens inflytande i verksamheten är viktigt för alla tre är tydligt. Anna säger dock att det inte 
förekommer så mycket som hon velat. De har fått vara med och gett sina åsikter om ommöblering 
och vilka färger de skulle vilja ha på findekoration. Man kan t.ex. fråga vad de vill ha för leksaker 
och hur man skulle kunna förändra rummen. De har lyssnat på dem i den mån det går, men det är 
inte alltid genomförbart att förverkliga deras tankar och idéer. Marie tycker samma som Anna, 
och tillägger att hon tycker att sunt förnuft är det som ska styra i slutändan.  Barnen ska få göra 
sin röst hörd, men det är vi vuxna som tar det slutliga beslutet om vad som ska göras. Elise 
tycker hon är bra på att se till barns intressen och lyssnar ofta på vad de har att säga om t.ex. den 
fria leken och hon försöker hitta nya vägar till barnens utveckling och lärande. 
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• Om det skulle finnas obegränsade resurser, hur skulle du vilja utforma ditt drömklassrum? 
 
Om det skulle finnas obegränsat med resurser vill Anna först och främst satsa på en funktionell 
hall när barnen kommer. Det ska finnas bra med plats för regnkläder och stövlar och hyllor och 
fack i barnhöjd. Hon önskar även en extra hylla där barnen kan lägga sina alster. Hon vill ha ett 
stort härligt rum med utrymme för lek och mycket rörelse. Det ska vara tillåtet för barn att leka 
lekar med mycket rörelser. Man ska kunna göra en stor samlingsring på golvet och ändå har yta 
runtomkring. Det ska vara ljusa rum som man kan mörklägga om man vill ha det lite mysigt med 
tända ljus. Hon skulle vilja ha en dockteaterscen, bra rum för bygglek, rymlig målarateljé, 
arbetsrum för barn som vill sitta lite för sig själva och ett kök där man kan baka med barnen. 
Verksamheten ska helst ligga på markplan och ha en stor och härlig utemiljö. Anna vill även ha 
ett rum där hon som pedagog kan sitta och arbeta och planera. Där ska finnas dator och skrivare 
och bra förvaring för material. 
 
Om Marie fick obegränsat med resurser vill hon ha stora ytor för lek, fler smårum och hon vill ha 
olika temainspirerande hörn i samlingsrummet. Alla barn ska kunna bli tillgodosedda och känna 
att de får inspiration med hjälp av hörnen. Hon vill ha en bättre tambur för alla kläder och hon 
efterlyser mer multimedia att använda i verksamheten.  
 
För Elise är det viktigast att ha ett bra samlingsrum där hon tillsammans med barnen har gott om 
plats. Hon vill ha rum som är bra för både helklass och halvklass. Hon är nöjd med den hall och 
entré de har och vill inte ändra något med den. För Elise är gardiner, dukar och blommor inte det 
viktigaste, även om hon vill ha det mysigt, utan det viktigaste för henne är att hon kan sitta ner 
med barnen på golvet. Hon säger att: Det inte alltid är storleken på rummen som avgör utan vad 
man gör med dem. 
 

6.2.2 Sandsjöskolan 
 
Sandsjöskolan ligger i en liten ort på landsbygden och har förskoleklasser upp till år nio. De tre 
kvinnliga lärarna som blivit intervjuade arbetar alla i förskoleklass och på fritids. En av 
pedagogerna, Agneta, har arbetat i ungefär trettio år och har det pedagogiska ansvaret på 
avdelningen som kallas Blåklinten. De två andra pedagogerna delar ansvaret på Rödklövern. En 
av dem, Ebba, har arbetat inom barnomsorgen i snart tjugo år, varav två år i förskoleklass och 
Louise är nyutexaminerad. 
 

• Vad anser du är en bra klassrumsmiljö? 
 
På flera punkter tycks lärarna ha samma uppfattning om vad som kännetecknar en god 
klassrumsmiljö. En välkomnande miljö där material finns tillgängligt för barnen som inspirerar 
till lek, skapande och lärande. Agneta menar att materialet blir synligt och används om det står 
framme i barnens nivå och byts ut med jämna mellanrum, medan Ebba och Louise vill ha 
materialet bakom dörrar där tydliga lappar talar om vad som finns i skåpen. Detta skapar mindre 
synintryck och kaos anser Louise.  Lärarna på Rödklövern påpekar vikten av struktur bland 
leksaker och material. De har båda tidigare erfarenheter av mindre struktur och detta gjorde 
barnen oroliga utan plan för vad de ville göra. Nu blir barnen inspirerade av det som finns 
tillgängligt för dem och det skapar i sin tur nya idéer. Att materialen är tillgängliga för barnen 
och att det syns tydligt var sakerna finns. Det skapar fantasi och barnen tar fritt vad de vill ha, 
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säger Ebba.  Men friheten av att använda alla material kräver genomgång om hur de ska 
användas, vilket pedagogerna på Rödklövern arbetar mycket med. 
 
Det pedagogerna anser vara viktigast i klassrumsmiljön är just tillgängligheten av material men 
också att verksamhet ska kunna bedrivas i olika rum eller hörn för att skapa lugn och ro i leken. 
Louise säger: Barnen behöver ostörd lek och att man kan stänga om sig, vara lite ifred. Därför är 
vårt byggrum bra så både barnen och pedagogerna ska orka med den höga ljudnivån. Louise 
påpekar att barnen måste få vara ifred för att kunna gå djupare in i leken, men också för att 
koppla av. Idag har barnen det stressigt både i skolan och hemma och de behöver en stunds 
avkoppling och möjlighet att bara få vara, därför anser Agneta att små barngrupper ska få vara 
ifred i de grupprum som finns tillgängliga och leka. Ebba menar att man får se till varje 
barngrupp och anpassa klassrummet efter deras behov. I hennes förra förskoleklass satt man på 
golvet när man arbetade med olika språklekar, men det fungerade inte alls i den gruppen, barnen 
rullade runt på golvet och kunde inte sitta still. Så detta år valde hon att ha runda bord där barnen 
har sina arbetsplatser och det fungerar bättre. Man får helt enkelt prova från grupp till grupp, hur 
saker fungerar. Då det gäller samlingen så menar Agneta att barnen måste sitta på golvet för de 
måste kunna sträcka ut benen. Frågan då det gäller bord eller inte bord i förskoleklassen är en 
ständig diskussion. 
 

• Vilka förändringar har skett här sedan du började? 
 
Stora förändringar har skett den senaste tiden på Rödklövern. Lokalerna var tidigare ett klassrum 
och pedagogerna har försökt på kort tid att anpassa rummet efter verksamheten. Ebba talar om 
hur lång tid det tagit att omorganisera allt pedagogiskt material och få det som de vill. Man har 
tagit in snickarbänkar och försökt att göra olika hörnen för olika aktiviteter. Louise fortsätter att 
de nya arbetslag som bildats har gett nya idéer och gjort att allt blivit mer tillgängligt. Tidigare 
visste inte barnen vad de fick ta och allt var bakom låsta dörrar och det tog tid innan barnen 
vande sig vid att de fick använda vad de ville. Men nu fungerar det bra och barnen syr, snickrar, 
bygger och läser i soffan. Rödklöverns avdelning är långt ifrån färdig och både Ebba och Louise 
har stora planer inför framtiden. En dockvrå håller på att göras i ordning och man har köpt in lite 
material som barnen önskat sig. Sedan jobbar vi mycket på dockvrån, vi har satt upp krokar och 
ska ordna utklädningskläder. Där ska bli en affär och vi har köpt in prinsesskronor. I dockvrån 
ska vi tillsammans med barnen måla ett fönster med gardiner så det blir mysigt med utsikt, säger 
Ebba.  
 
På Blåklinten har Agneta arbetat i många år och så stora förändringar har inte skett den senaste 
tiden. Agneta berättar att hon mest anpassar efter gruppen som går i förskoleklassen och på 
fritids. Basmaterialet som Agneta samlat på sig under åren fungerar bra i många år till och 
Agneta påpekar vikten att ta tillvara på det som redan finns i verksamheten. Givetvis köps det in 
nytt också, men hon menar att man inte bara bör fokusera på nya saker. Jag försöker att använda 
det jag har och se möjligheterna i de sakerna innan jag köper en massa nytt. Vi använder mycket 
material från skogen och naturen; det behöver inte vara dyrt, säger Agneta. Vidare har Agneta 
inga direkta planer på förändring den kommande framtiden. Hon är nöjd med den verksamhet 
som finns på Blåklinten.  
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• Hur upplever du att klassrumsmiljön påverkar barns inlärning? 
 
Alla tre pedagoger tycks vara helt överens om att klassrumsmiljön påverkar lärandet, men de 
pratar alla mest om pedagogens förhållningssätt framför den fysiska utformningen. Agneta 
menar: Trivsel är viktigt och det är pedagogen som skapar den med sitt förhållningssätt, inte 
bara genom gardiner och så. Det ena ger det andra. Men jag tycker det ska vara mysigt, man ska 
känna sig hemma. Ebba menar att ett rum i första hand ska vara inspirerande och helst inte helt 
vitt, med tillgängligt material. Om inredningen är inspirerande vill barnen lära. Hon menar att 
man får arbeta utefter de förutsättningar som finns och just nu fungerar det bra på Rödklövern. 
Agneta påpekar återigen rutin och att barnen vet var just deras speciella plats i samlingen finns. 
Louise tycket att soffan som fungerar som sittplats vid samlingen har blivit ett bra lärande tillfälle 
där barnen kan känna gemenskap och trygghet. Hon talar vidare om att intrycket i rummet inte får 
vara för stökigt och ge för mycket synintryck för då blir både barnen och pedagogerna oroliga 
och stressade. Det får inte finnas för mycket intryck som stör barnens koncentration, men 
material ska finnas tillgängligt ändå, säger Louise. För att barnen ska kunna lära måste de få 
känna frihet att leka vad de vill och det kräver flexibilitet av pedagogen menar Agneta och pratar 
länge om hur de brukar möblera om så att de kan spela teater och sjunga.  
 
Trivsel i klassrumsmiljön kan vara många saker och pedagogerna menar att det är en 
förutsättning för att barnen ska må bra i förskoleklassen. Pedagogerna menar dock att trivsel inte 
bara skapas genom fina gardiner, kuddar och blommor. Det är pedagogens förhållningssätt 
gentemot barnen och klimatet mellan barnen som avgör trivseln.  Känner man trivsel och känner 
sig tillfreds så får man lättare att ta in kunskap, man känner sig hemma, säger Louise.  Agneta 
påpekar att det ska vara lite mysigt, men det är mest för att hon tycker om det och barnen också, 
inte för att det i sig är det viktigaste. Ebba menar att en pedagog som ser barnen går före alla 
gardiner och kuddar. 
 
Agneta talar mycket under sin intervju om att barnen behöver trygghet och behöver få känna att 
de känner sig hemma för att lära sig. Hon menar att detta skapas genom att barnen har sina 
bestämda platser i samlingen, i matsalen och i ledet. Det barnen känner igen, känner de sig trygga 
med. Det finns en tjejtoa och en killtoa och alla har sin bestämda plats i matledet, i samlingen 
osv. och det skapar trygghet. Louise har samma tanke om trygghet och menar att man ska göra 
saker synliga för barnen. Tydliga skyltar på dörrar och skåp, men också visa barnens teckningar 
och alster på väggarna och på speciella utställningsbord. Barnen ska känna sig tillfreds med vad 
de gör i förskoleklassen och de ska känna att det dem gör är viktigt. 
 

• Hur diskuterar ni klassrumsmiljön i arbetslaget? 
 
Pedagogerna är alla eniga om att det inte för tillfället finns någon diskussion om lokalernas 
utformning i skolan, men att det skulle behövas. Louise tycker att det vore bra att få tips och idéer 
från sina arbetskamrater på t.ex. APT-möten. I arbetslaget på Rödklövern diskuterar man just nu 
genus och hur t.ex. dockvrån kan anpassas för alla. Vi pratar just nu om att dockvrån ska vara för 
alla, både pojkar och flickor. Vi försöker att få in genusperspektivet, säger Ebba. Då hela skolan 
gjort om sina arbetslag med att integrera lärare från förskoleklass till år tre hoppas pedagogerna 
på att nya diskussioner ska uppkomma. Agneta menar att: samarbetet mellan lärarna är viktigt 
för då kan man lösa problemen och planera ihop. 
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• Hur är skolans syn på klassrumsmiljön? Påverkar det utformningen av lokalerna? 
 
Vi frågar pedagogerna om de vet hur skolans syn på klassrumsmiljön ser ut eller om det finns 
några speciella regler. Ingen av pedagogerna har hört något om skolans syn och menar att man 
har fria händer. När vi frågar Louise om hon tror att de t.ex. skulle få måla om så svarar hon att 
hon inte tror det. Ebba menar att väggarna i rummen är hopplösa att borra i och det gör att de inte 
får sätta upp något själva. Därför måste vaktmästarna komma och hjälpa till och det kan ta flera 
veckor bara att få en tavla uppsatt. På Rödklövern finns en provisorisk plywoodvägg som man 
fått lov att måla, men beslutet om pengar till färg har tagit över ett år. 
 

• Hur ställer du dig till att barnen ska få inflytande över lokalerna? 
 
På Rödklövern får barnen komma med idéer på inköp och förändringar som ska göras, men den 
senaste tiden har Ebba och Louise gjort de flesta ändringarna själva eftersom det krävdes stora 
förändringar för att få en fungerande verksamhet. Agneta tycker det är viktigt att barnen får vara 
med och bestämma vad som ska ändras. De får möblera om om leken kräver det och Agneta 
menar att det är viktigt att barnen känner att de fått säga sitt. 
 

• Om det skulle finnas obegränsade resurser, hur skulle du vilja utforma ditt drömklassrum? 
 
Pedagogernas tankar om ett drömklassrum skiljer sig, inte så oväntat, åt. Ingen av pedagogerna 
pratar i intervjuerna om att skapa ett klassrum helt utanför skolans lokaler, utan utgår ifrån det de 
har idag.  
 
Agneta är i stort nöjd med det hon har idag och känner att pengarna räcker till. Hon använder sig 
av de material som finns på skolan, i närmiljön och i skogen. Däremot skulle hon önska sig nya 
bord och stolar och fler hurtsar och kanske en skrivare. Fast nu går hon till klassrummet intill och 
skriver ut och det fungerar bra. Jag skulle vilja ha mer förråd och förvaring och nya bord, stolar 
och hurtsar. Men jag känner mig nöjd och pengarna räcker till. Man får använda det man har 
redan och vad som finns i närmiljön. 
 
Ebba skulle vilja ha ett rum för större rörelselekar så barnen får springa och hoppa utan att de stör 
övriga kompisar. Några extrarum skulle behövas så man slipper vara så nära inpå varandra hela 
tiden. En egen ”hopp” vore inte helt fel för barnen måste få kunna springa och leka större lekar. 
Sedan skulle Ebba göra om lärarrummet som just nu fungerar som ett förråd och intrycken i 
rummet är inte direkt avslappnande med alla böcker och arbetsmaterial. Här skulle hon placera en 
vilstol med hörlurar där det spelar avslappnande musik. Där kunde man sitta och vila tills en liten 
klocka skulle ringa att rasten var slut.  
 
Louise skulle vilja bygga ett musikrum där barnen skulle kunna stå på en scen med glittertyger 
och sjunga i mikrofoner. Jag vill ha ett musikrum med en scen och glittertyger där barnen kan 
sjunga och spela teater. Kanske mickar också. Barnen vill sjunga och dansa mycket nu, så det 
vore en dröm. Klassrummet skulle vara mer enhetligt, inte bara en samling av hopskrapade saker; 
likadana krukor och likadana lampor. Byggrummet skulle målas om med den stor bilbana på 
väggen och dockvrån skulle få ett fönster. Golvet skulle vara täckt av mattor då det är kallt golv. 
På golven vill jag ha mattor, det är inte kul att sitta och leka på ett kallt golv, det ska vara mjuk 
och skönt.  En läshörna skulle finnas med en stor fåtölj och en läslampa. Men framför allt skulle 
Louise vilja ha mer tid till att planera inredningen och få rummet mer genomtänkt. 
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6.3 Resultatanalys 
 
Analys av våra intervjuer och observationer kommer här att redovisas i tre jämförande avsnitt: ett 
för observationerna, ett för intervjuerna och ett där resultatet av observationer och intervjuer 
ställs samman. Likheter och skillnader beträffande hur pedagogerna valt att utforma lokalerna, 
liksom vad gäller pedagogernas uppfattningar om en god klassrumsmiljö påvisas. 

6.3.1 Observationerna 
 
Det finns många svårigheter i att jämföra olika lokalers utformning, då de på många sätt skiljer 
sig vida åt. Dock har resultatet analyserats för att påvisa de punkter vi fann mest 
anmärkningsvärda i relation till vårt syfte. 
 
Placering av material 
 
Något som förekommer i alla verksamheter vi observerat är sättet som det pedagogiska materialet 
är placerat i rummet. De verktyg barnen behöver för t.ex. skapande verksamhet och lek finns på 
barnens nivå eller lätt tillgängligt med en stol. Skåp, hyllor, eller vagnar används för att 
synliggöra materialet. Då vi observerat rummen har vi båda uppfattat att detta förfaringssätt 
inbjuder till att använda det som finns. Barnens alster dekorerar väggarna i verksamheterna vilket 
också synliggör för föräldrarna vad som sker i verksamheten. 
 
Rum i rummet 
 
Anmärkningsvärt är att alla förskoleklasser har valt att placera bygglekar i ett speciellt byggrum 
med en dörr som kan stängas. Detta kan förebygga hög ljudnivå i övriga rum. Få lokaler är ett 
stort problem i många verksamheter och tre av de fyra lokaler som observerat har endast tillgång 
till två eller tre rum. Vi som observatörer har båda uppfattat att flera av rummen är fyllda av saker 
och att det inte finns mycket plats kvar i rummen. När barngrupperna är stora blir ytan ett 
problem och många olika önskemål av lekar ska få rum i verksamheten. Observationerna visar att 
pedagogerna försökt att skapa olika smårum eller hörnen i rummen för att tillgodose detta.  
 
Stor variation av lokaler 
 
Två av de lokaler vi observerat påminner inte alls om det traditionella klassrummet i 
utformningen utan om förskolans. En av dessa verksamheter har också sju rum som ger stora 
möjligheter för barnen att dra sig undan och leka ostört. Alla lokalerna som observerats har ljusa 
färger på väggarna och tillgång till mycket dagsljus genom stora fönster. Det är svårt att under 
den korta tiden observationerna genomfördes att avgöra huruvida kraven på ventilation och ljus 
är tillgodosedda. 
 
På två av de fyra observerade avdelningarna har man ett rum där två olika aktiviteter verkar störa 
varandra. Pedagogerna verkar vilja ha ett stort utbud av aktiviteter i verksamheten, men 
planeringen av dessa rum verkar stjälpa denna tanke mer än den hjälper. 
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6.3.2 Intervjuerna 
 
Resultatet visar att det är stora likheter mellan pedagogernas uppfattningar om en god 
klassrumsmiljö.  
 
Rum i rummet 
 
Övergripande är tanken om olika ”rum i rummet” vanligt förekommande i pedagogernas 
verksamheter. De olika hörnen anses skapa olika typer av lek oberoende av varandra vilket 
skapar lugn och ro och gör att barn kan gå djupare in i leken. Inspirerande verksamhet gör att 
barnen vill lära mer, enligt pedagogerna. De är överens om att det finns fördelar med att 
synliggöra material och göra det tillgängligt för barnen, då det stimulerar att inhämta kunskap av 
olika slag. Barns inflytande är väldigt viktigt och man ska se till barns intresse och lyssna på dem. 
Pedagogerna anser dock att det är svårt att gå från teori till praktik, och inte alltid genomförbart. 
När något nytt material ska köpas in rådfrågas däremot barnen.  
 
Gemenskap och trygghet 
 
Gemenskap och trygghet är ledord för flera av pedagogerna. Genom att sätta upp barnens alster 
på väggarna menar pedagogerna att barnen får en känsla av tillhörighet och diskussion möjliggörs 
barnen emellan. Något som också skapar trygghet är rutiner i verksamheten, vilket pedagogerna 
på Sandsjöskolan arbetar med.  Detta kräver mycket planering och samarbete i arbetslaget. Ingen 
av pedagogerna diskuterar dock regelbundet klassrumsmiljön i arbetslaget, mer än om det är 
något som ska göras om. De är medvetna om att de skulle behöva prata om det mer, men det 
finns inte mycket tid till det. Ingen av dem har heller någon uppfattning om skolans syn på 
klassrumsmiljön, utan de får fria händer att göra vad de vill och fördela resurserna själva 
 
Inredning 
 
Pedagogerna på båda skolorna anser att det är gynnsamt att arbeta i ljusa lokaler med lugna 
färger. De påpekar att för mycket färg och mönster kan störa barnens koncentration och skapa 
kaos. I intervjuerna frågade vi hur viktigt det är med estetisk inredning. Pedagogerna var överens 
om att förhållningssättet mot barnen är viktigare än findekoration för att skapa ett bra klimat i 
klassrummet. 
 
Något som skiljer pedagogernas tankar åt är uppfattningarna om akustik, ljus och ventilation i 
verksamheten. På Björkhemsskolan anser pedagogerna att det är nödvändigt, medan det inte kom 
på tal under intervjuerna på Sandsjöskolan.  
 
Då det gäller frågan om drömklassrummet skiljer sig respondenterna väldigt mycket åt. En likhet 
är att alla utgår från de befintliga lokalerna de har idag. 
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6.3.3 Jämförelse mellan observationer och intervjuer 
 
I undersökningen har intervjuer och observationer används för att komplettera varandra. I 
intervjuerna finner man pedagogernas teorier och för att undersöka om dessa stämmer med 
praktiken har observationer gjorts. Nedan följer en jämförelse mellan det som pedagogerna sa 
och det som sågs vid observationerna. 
 
Synliggöra material  
 
Enligt pedagogerna är en inspirerande miljö för barnen viktigt och de är överens om att material 
ska synliggöras och finnas på barns nivå. Pedagogerna menar att materialet ska vara placerat så 
alla kan ta del av det när de känner för det. Detta resultat kunde styrkas genom observationerna. 
På Rödklövern observerades t.ex. en vagn med pennor, papper, saxar och pedagogerna menar att 
barnen vet att de när som helst får använda det materialet. 
 
Rum i rummet 
 
På avdelningarna observerades att det fanns hörn med olika typer av material och leksaker. Detta 
var något pedagogerna tog upp vid intervjuerna. De ville ha hörn som inspirerar barn till lärande 
på många olika sätt, men också för att ge barnen avskildhet för lek. Blåklinten har en avskild 
hörna med en dator där barnen kan spela olika pedagogiska spel och samtliga verksamheter har 
inrett en myshörna där man kan slappna av eller läsa böcker.  
 
Inredning 
 
Pedagogerna vill ha ljusa lokaler där synintrycken inte är för många. De menar att detta kan 
skapa koncentrationssvårigheter. På Rödklövern har man löst detta problem genom att ställa in 
materialet bakom luckor med tydlig skyltning om innehållet. Alla lokaler som observerades hade 
ljusa färger och dagsljuset utgjorde grundbelysningen. Bra belysning var något som pedagogerna 
på Björkhemsskolan ansåg viktigt.  
 
Alla pedagoger var överens om att förhållningssättet mot barnen är viktigare än findekorationen i 
verksamheten, men de påpekade även att trivsel är en förutsättning för lärande. En verksamhet 
ska kännas hemtrevlig och trygg menar de. Flera av de lokaler som observerats har enhetlig 
inredning och struktur, t.ex. Björken, som har valt att använda likadana gardiner, blomkrukor, 
dukar och blommor. 
 
Det observerades att barns alster satt uppe på väggarna och detta var något som pedagogerna på 
Tallen och Rödklövern ansåg vara viktigt för att skapa gemenskap och stärka barnens 
självförtroende. 
 
Sammanfattning 
 
Vi kan konstatera att det i många fall fanns överensstämmelser mellan vad pedagogerna sa och 
vad vi kunde iaktta vid observationerna.  
 
Något som pedagogerna pratade mycket om och som var svårt för oss att observera var barnens 
inflytande i verksamheterna då observationerna genomfördes i tomma lokaler.  
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En punkt som skiljde skolorna åt är att pedagogerna på Björkhemsskolan talade mycket om 
vikten av bra akustik och tillfredsställande ljus. Detta var något som aldrig kom på tal under 
intervjuerna på Sandsjöskolan. Dock observerades det att de fysiska faktorerna var goda på 
Sandsjöskolan.  
 
 

7 Diskussion 
 

7.1  Resultatdiskussion 
 
Det analyserade resultatet kommer här att diskuteras utifrån de viktigaste ståndpunkterna som 
funnits i det insamlade materialet i relation till undersökningens syfte och problemställningar. 
 
Inspirerande verksamhet ger ett lekfullt lärande 
 
Efter att resultatet från intervjuerna sammanställts uppmärksammades att det inte var några stora 
skillnader mellan pedagogernas uppfattningar. En inspirerande verksamhet som inbjuder till 
lärande genom lek är till synes viktigt för alla pedagogerna. Enligt Vygotskij i Lindqvist (1996) 
är leken en skapande verksamhet och pedagogerna ska ha ett kreativt förhållningssätt. Barnens 
kreativitet tas tillvara då materialet är synliggjort i verksamheten och tillgängligt för barnen. På 
Sandsjöskolan arbetar de mycket med att organisera det pedagogiska materialet. I Lpo94 står det 
att det är viktigt att leken används som ett redskap för lärande, speciellt i de tidiga åldrarna och 
pedagogerna menar att materialet ska anpassas utefter barnens behov och önskemål. Barn ska få 
känna frihet att leka vad de vill och det kräver att miljön är flexibel och Lindqvist (2002) menar 
att denna fria lek ger näring åt lärandet och förbereder för kommande undervisningssituationer.  
 
Barns inflytande över lokalernas utformning 
 
Barns inflytande i verksamheten är något som pedagogerna lyfter som ett viktigt inslag. 
Björkman (2004) menar att ju mer ansvar och inflytande barn har i en variationsrik miljö får 
barnen känna att de kompetenta. Under en intervju på Sandsjöskolan påpekas vikten av att barnen 
måste få säga sitt och göra sin röst hörd genom att få vara med och bestämma vad som ska ändras 
i lokalerna. Kärrby m.fl. (2003) menar att material ska planeras och köpas in tillsammans med 
barnen så barnens intressen vidgas. Observationerna visar att det inte alltid finns en möjlighet att 
förändra verksamheten eftersom lokalerna begränsar detta. Då fritidsverksamhet ofta håller till i 
förskoleklassens utrymmen, måste det t.ex. finnas plats för många bord till måltider till ett stort 
barnantal och detta stjäl plats som kunde ha använts bättre under förskoleklasstid. På många sätt 
är detta beklagligt, men pedagogerna anser att man får göra det bästa av det utrymme och 
material man har. Pedagogerna talade mycket om att skapa olika hörn för lärande och lek och 
detta kunde styrkas genom de observationer som gjordes.  
 
Från teori till praktik 
 
Att det är svårt att gå från teori till praktik tycks ofta bero på tidsbrist. I en av intervjuerna 
framgår ett önskemål om mer tid att planera och utveckla den fysiska miljön i arbetslaget. Trots 
detta förekommer förvånansvärt lite diskussioner om miljön i skolan. Ett stort ansvar läggs på 
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dem som ansvarar för verksamheten och skolledningarna på båda skolorna ger dem fria händer 
att fördela resurser och utforma verksamheten. Enligt Lpo94 har rektorn huvudansvaret för 
verksamheten och vi anser att det borde förekomma regelbunden diskussion mellan rektorn och 
pedagogerna för att säkerställa kvalitén. Här kan arbetet med PQS vara ett bra verktyg och 
hjälpmedel (Kärrby, G m fl 2003). 
 
 
Gemenskap och trygghet 
 
Att barnen får känna gemenskap och trygghet är viktigt för flera av pedagogerna och de menar att 
rutiner kan skapa detta. Det kan kopplas till Björklid (2005) som skriver om projektet Skola 
2000. Hon menar att rutiner leder till en bättre psykosocial miljö vilket är avgörande för att 
lärande ska ske. Våra erfarenheter från barngrupper är att en verksamhet med rutiner skapar 
trygga barn och en strukturerad vardag. Enligt Bjöklid (2005) blir då barnen mer självständiga 
och vågar experimentera och utforska i nya aktiviteter. Vygotskij i Lindqvist (1996) menar att då 
barnen är trygga vågar de med fantasins hjälp tolka sin omvärld och sig själva på sitt eget sätt. 
Experimenterandet blir ett viktigt inslag i lärandet. Flera av pedagogerna talar om att en god 
klassrumsmiljö skapas av pedagogens förhållningssätt. Detta förhållningssätt går hand i hand 
med att barnen känner sig trygga och vågar undersöka nya fenomen. I läroplanen kan läsas att: 
”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (Lpo94 s.9). 
 
Arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljöverket (2007) lyfter att huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet är några av 
de negativa effekterna av en långvarig vistelse i dålig luft. Då det gäller luft och ventilation var 
resultatet bristfälligt från respondenterna. Endast en av sex intervjuade talade om vikten av god 
ventilation. Arbetsmiljöverket (2007) skriver att dagsljus utgör grunden för belysning men även 
god övrig belysning är en förutsättning för en fungerande undervisning. I intervjuerna talade 
pedagogerna lite om ljus, men några påpekade vikten av att vistas i ljusa lokaler med många 
fönster. Under observationerna upplevdes det att ljuset inte var något hinder för verksamheten. 
Ljuset i rummet påverkas av färgsättningen på väggarna och inredningen. Flera av 
respondenterna anser att för mycket mönster och brokiga färger skapar för mycket synintryck, 
vilket enligt dem leder till koncentrationssvårigheter. Flertalet pedagoger påpekar dock att ett rum 
inte bör vara helt vitt. Rydberg (1991) skriver om att neutrala färger som gult höjer vår 
vakenhetsnivå och stimulerar oss mentalt. Gult rekommenderas därför till färgsättning i klassrum. 
Bra akustik och behagligt ljus är för pedagogerna på Björkhemsskolan väldigt viktigt. De talar 
om vikten av att dämpa ljudet i den mån det går genom att t.ex. sätta tassar på stolarna och lägga 
ljuddämpande dukar under vaxduken. Arbetsmiljöverket (2007) skriver att mycket av det lärande 
som sker i skolan sker genom hörseln och därför är den goda ljudmiljön a och o. De menar att 
absorbtion behövs för att ljudet ska flyta genom rummet och detta kan skapas genom gardiner, 
skärmar och stoppade möbler.  
 
Då ena avdelningen på Sandsjöskolan bara har två rum blir ljudnivån ofta hög och det märks 
snabbt att det är väldigt högt ljud i verksamheten. En av pedagogerna upplever detta väldigt 
jobbigt och blir lätt irriterad. Hon tyckte därför att det var bra att utnyttja det extra grupprummet 
när det var ledigt. På Björkhemsskolan upplevdes ljudnivån också hög i en av verksamheterna 
pga. få lokaler och ett stort barnantal. För att få ner ljudnivåerna arbetar flera pedagoger med att 
skapa olika hörn för aktiviteter. Detta kopplas till Claesdotter (2004) som menar att hörn kan 
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skapas i rummet med draperier, skärmar eller hyllor. Hon menar vidare att barnen då får mer lugn 
och harmonisk lek vilket även en av respondenterna talar om.  
 
Drömklassrummet 
 
Då pedagogerna talade om sitt drömklassrum utgick de från de lokalerna de arbetar i idag. En av 
pedagogerna hade många tankar och idéer om hur hon ville utforma det perfekta klassrummet 
samtidigt som några andra menar att de är nöjda med de lokalerna de har till sitt förfogande. 
Något som uppfattas som positivt är att de flesta av pedagogernas tankar om drömklassrummet 
utgår från barnens behov och intressen. På Sandsjöskolan har intresset kring sång och dans hos 
barnen varit stort och en av pedagogerna drömmer om en scen med glittertyger och en mikrofon 
så barnen kan uppträda och leva ut sin kreativitet. Då det gäller utformning av verksamheten ska 
varje beslut tas med barnens behov i huvudfokus. Detta, påpekar även barnkonventionen i sin 
grundpelare artikel 3, ska genomsyra hela vårt pedagogiska tankesätt (Barnombudsmannen 2007)  
 
 

7.2 Didaktiska konsekvenser  
 
Resultatet av våra intervjuer och observationer bör kunna vara användbart då verksamma 
pedagoger ska anpassa lokaler för verksamheten. Genom att titta på andra pedagogers 
verksamheter kan man få kunskaper som gör att man med helt nya ögon kan ta tillvara på andra 
pedagogers tankar.  
 
De intervjuade pedagogerna talar mycket om vikten av materialets placering och vikten av att 
synliggöra det. Materialet ska placeras på barnens nivå och att barnen ska veta att det är okej att 
ta vad de behöver. En av pedagogerna menar att material ska finnas tillgängligt för att inspirera 
till lek, skapande och lärande. Hyllor och skåp där barnen lätt kan hitta vad de söker är en 
förutsättning för att synliggöra detta. 
 
Lokalerna ska utformas utifrån läroplanen och tillgodose barnens behov. Skola 2000 är ett projekt 
som vill skapa rum för nya relationer där barn utvecklas i en god psykosocial miljö (Björklid 
2005).  Några av pedagogerna som intervjuats talar mycket om trygghet och att det är en 
förutsättning för lärande. De menar att trygghet skapas genom rutiner, vilket i sin tur leder till att 
barnen vågar experimentera mer i verksamheten. För att inspirera till olika typer av 
experimenterande anser respondenterna att klassrummet bör vara ett rum med olika aktivitetshörn 
där barnen kan dra sig undan och gå djupare in i leken.  
 
Pedagogerna på båda skolorna är förskollärare vilket är en fördel för verksamheten. 
Förskolepedagogiken ska vara en del av förskoleklassens vardag och från Lpfö 98 kan man få 
vägledning i arbetet: 
 

”Barnens sociala utveckling förutsätter att de allt efter förmåga får ta ansvar för 
sina handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen 
själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön 
och planeringen av den pedagogiska verksamheten”. (Lpfö 98, s. 14). 

 
Pedagogerna i undersökningen talar om vikten av att barnen har inflytande i verksamheten. 
Lindqvist (2002) menar att barn som får vara med och bestämma, blir mer säkra på sig själva och 
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vågar ta för sig mer i verksamheten. Det märks tydligt hur stolta och glada barn blir när de får 
känna att de blir respekterade och hörda. Att pedagogerna tar sig tid med barnen och vad de har 
att säga är en självklarhet och det är något alla bör arbeta med dagligen. 
 
Skolan ska vara en öppen mötesplats som är till för alla barn, oavsett vad de har i sina ryggsäckar 
och vilken bakgrund de kommer från. En öppenhet ska finnas för alla barns likheter och olikheter 
och detta ska synas i lokalerna. Material och leksaker ska vara anpassade för alla och inte befästa 
de könstraditionella mönstren eller kulturella generaliseranden. På alla skolorna som observerats 
är dockvrån i första hand inriktad till flickor och det går med enkla medel att förändra detta. Ett 
exempel är att ha utklädningskläder för båda könen, plocka in djur som ett komplement till 
dockor och att inte kalla rummet dockvrå utan kanske lekvrå. Återigen blir barns inflytande en 
viktig del i förändringen av lokalerna. Flera av pedagogerna som intervjuats har pratat om 
förändringar i sina dockvrår för att göra dem mer inspirerande till lek. Några har införskaffat 
material för att kunna leka affär, vilket barnen har efterfrågat.  
 
De didaktiska slutsatser som kan dras är att utformning av lokaler i förskoleklass kräver tid och 
tanke. Precis som när de pedagogiska aktiviteterna planeras med hjälp av didaktiska 
frågeställningar bör dessa tankar också vävas in i planeringen av den fysiska utformningen. En 
levande diskussion i arbetslagen är en förutsättning för att skapa en miljö för lärande. 
 
 

7.3  Metoddiskussion 
 
En kvalitativ undersökning valdes med intervju och observation som redskap. Detta var ett bra 
hjälpmedel för att besvara undersökningens syfte. Dock anser vi nu i efterhand att frågorna skulle 
ha formulerats annorlunda då det var svårt att få igång den diskussion eftersöktes. Det är viktigt 
att låta den som intervjuas ha tid till att svara (Kihlström, 2006). Ibland var det lätt att styra in 
pedagogerna på rätt svar och till och med även svara åt dem. Att det blev så kan bero på viss 
oerfarenhet av intervjusituationer.  
 
På frågan om en bra klassrumsmiljö antog vi att pedagogerna skulle tala om akustik och ljus 
eftersom det är en viktig del i skolans vardag. Dock togs inte detta upp av alla respondenter. Med 
facit i hand förstår vi att den som intervjuar aldrig får ta för givet att respondenterna har samma 
uppfattning som en själv. Frågor om ljus och akustik borde ha ingått i intervjuunderlaget. 
 
Pedagogerna uppfattade vissa frågor på olika sätt och det var inte alla frågor som besvarades så 
som vi hade tänkt oss. För övrigt hade frågor som skilde sig mer åt kunnat formuleras. Då 
frågorna ställdes upptäcktes det hur lika de var, vilket gjorde att pedagogerna svarade på flera 
frågor samtidigt. Trots detta fick vi tillräckligt med empiriskt material så att syftet kunde 
besvaras.  
 
En bandspelare är ett bra hjälpmedel och detta borde ha använts i alla intervjuer eftersom det då 
går att fokusera endast på intervjun och inte bara att försöka hinna med att skriva ner svaren. Det 
kan också vara lätt att man missar viktig information. Det var dock effektfullt att anteckna vissa 
stödord under intervjuerna då det gav den som intervjuade mer tid att samla tankarna inför 
kommande frågor och reflektera över vad respondenterna sagt. Under intervjun användes Piagets 
kliniska metod, där samtalet är en dialog med få styrda frågor. Frågorna som ställdes var öppna 
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och vi hade önskat en längre mer innehållsrik diskussion om t.ex. drömklassrummet. Tyvärr 
verkade några av pedagogerna lite obekväma med den typen av fråga. Den diskussion som 
önskats uteblev i flera av intervjuerna. 
 
För övrig har metod och ansats fungerat tillfredsställande. Det empiriska material som insamlats 
har varit relevant i förhållande till undersökningens syfte. 
 
 

7.4 Vidare forskning 
 
Barns lärande är viktigt för Sverige i allmänhet och pedagoger i synnerhet. I ljuset av detta blir 
undersökningar av den typ som redovisas ovan väsentliga. För att få vidare kunskap kan 
exempelvis intervjuer med barn göras. Genom att använda redskapet ”self report”, ett slags 
skriftliga intervjuer, kan barn och vuxna få berätta genom bild eller ord om sitt drömklassrum. 
Detta förfaringssätt ger respondenten mer tid till eftertanke och att svara, jämfört med vanliga, 
muntliga intervjuer. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Missivbrev  
 
 Missivbrev 

Borås, september 2007 
 
 
Många förskoleklasser är integrerade i skolan och håller därför ofta till i traditionella klassrum. 
Att barn behöver en god miljö för att ta till sig kunskap, är något som verkar sitta i ryggmärgen 
hos många pedagoger. Dock har vi sett ute i verksamheten att det skiljer sig mycket från skola till 
skola hur mycket utrymme förskoleklasserna har till sitt förfogande och hur dessa utrymmen 
utnyttjas och utformas. 
 
Vi heter Sara Karlsson och Christine Lagerstedt och vi läser Lärarprogrammet med inriktning 
mot förskolan (210p) vid Borås Högskola. Som ett avslut på vår utbildning ska vi göra en 
empirisk undersökning vilken ska utmynna i ett examensarbete på C-nivå.  
 
Syftet med vår undersökning är att vi vill få en förståelse över vad en god klassrumsmiljö i 
förskoleklassen är.  
 
Detta är något vi känner att vi kan ha nytta av i vår kommande yrkesroll. Är man som pedagog 
medveten om vad som påverkar miljön kan man arbeta och planera utifrån det för att barnen ska 
trivas och få ut så mycket som möjligt av sin tid i förskoleklassen. 
 
Du är en av de pedagoger vi valt ut som respondent för en intervju om ditt klassrum samt en 
observation i de lokaler du använder. Sammanlagt har vi tillfrågat sex verksamma pedagoger på 
två olika skolor. Ditt deltagande kommer leda till att vi utvecklas som pedagoger och forskare 
och vi hoppas att vårt möte kommer att vara givande för alla parter. 
 
I vår undersökning utgår vi ifrån de forskningsetiska principerna som getts ut av 
Vetenskapsrådet. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt och du som respondent kan välja att 
inte svara på frågor samt att avböja deltagande under hela undersökningsperioden. Materialet vi 
samlar in under intervju och observation kommer att användas på ett sådant sätt så att ingen av 
respondenternas identitet kan röjas. Alla namn på respondenter och skolor kommer i 
undersökningen att vara fingerade.                         
 
Har du frågor om undersökningen så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss när som 
helst under undersökningens gång. Inga frågor är för små eller onödiga! 
 
Vi ser fram emot att träffa dig! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Christine Lagerstedt    Sara Karlsson  
033-00 00 00     033-00 00 00 
0000@utb.hb.se    0000@utb.hb.se 
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Bilaga 2 Intervjufrågor 
 

• Vad anser du är en bra klassrumsmiljö? 
 

• Vilka förändringar har skett här sedan du började? 
 

• Hur upplever du att klassrumsmiljön påverkar barns inlärning? 
 

• Hur diskuterar ni klassrumsmiljön i arbetslaget? 
 

• Hur är skolans syn på klassrumsmiljön? Påverkar det utformningen av lokalerna? 
 

• Hur ställer du dig till att barnen ska få inflytande över lokalerna? 
 

• Om det skulle finnas obegränsade resurser, hur skulle du vilja utforma ditt drömklassrum? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 


