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En enkätundersökning om hur gymnasieelever upplever 
sin klassrumsmiljö i Kristianstads kommun   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstract 
 
I detta examensarbete får man stifta bekantskap med hur elever vid tre 
olika gymnasieskolor i Kristianstad kommun upplever sin inlärningsmiljö 
och hur de tror att denna miljö påverkar deras lärandeprocess. För att 
komma fram till ett resultat används en enkätundersökning. 
Huvudresultaten som framkommer i denna undersökning är att 
majoriteten av respondenterna tror att klassrumsmiljön påverkar deras 
inlärning, att några faktorer såsom temperatur, färg och möbler spelar 
större roll än andra och att eleverna inte känner sig delaktiga i 
utformningen av sin klassrumsmiljö. 
 
 
Ämnesord: Gymnasieskola, klassrumsmiljö, skolmiljö, inlärningsmiljö, 
kön, lärandeprocess, enkätundersökning. 
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1. Inledning 
 

Enligt Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2000) under rubriken Mål och riktlinjer som 

behandlar elevers ansvar och inflytande ska alla som arbetar i skolan ”gemensamt med 

eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (s. 13). Dessutom menar 

man på att ”Skolan ska sträva mot att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö” (s. 13). Utifrån dessa riktlinjer i läroplanen och våra respektive erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning, även kallad VFU, finner vi det mycket angeläget att vidare 

fördjupa oss i hur eleverna upplever sin klassrumsmiljö samt om de känner sig delaktiga i 

utformandet av denna. Våra erfarenheter från praktikplatserna är att variationen på 

klassrumsmiljöerna är mycket stor. Vi har bland annat upplevt personligt inredda klassrum 

men även kala, kalla institutionsliknande klassrum som verkligen inte upplevdes som en god 

och inspirerande inlärnings- och arbetsmiljö. Utifrån dessa erfarenheter diskuterade vi att 

miljön torde vara en viktig faktor i lärandesituationer. Ur dessa tankar föddes vår tes om att 

klassrumsmiljön har betydelse för elevers lärande. Därför blir det angeläget för oss att 

undersöka om vår tes stämmer och eventuellt om det är möjligt att utröna vad eleverna anser 

vara särskilt påtagligt för vad det är i deras miljö som är utmärkande.  

 

Vår problemställning och tes blir än mer intressant att undersöka med hänvisning till vad Pia 

Björklid (2005) säger i sin forskningsöversikt kring ämnet den fysiska miljöns betydelse för 

lärandeprocesser och följande citat motiverar vårt val av ämne: 

 
Det finns rikligt med forskningslitteratur som handlar om fysisk miljö. Detsamma gäller 

forskning om lärande, inlärning, undervisning. Forskning kring samspel mellan lärande och 

fysisk miljö ger däremot få träffar vid en litteratursökning. De forskare som studerat detta 

samspel är desto mer övertygade om den fysiska miljöns betydelse för lärande (s. 26). 

  

1.1 Syfte  
 

Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka om elever upplever att deras 

inlärningsmiljö i svenskklassrummet påverkar deras förmåga till god inlärning. Med det 

menar vi den rent fysiska klassrumsmiljön. Vi vill dessutom ta reda på om eleverna själva har 

möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Utöver detta vill vi även se om det finns ett 

könsperspektiv samt skillnader mellan de olika skolorna och de olika årskurserna i sakfrågan.  
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2. Tidigare forskning 
 

I nedan angivna källor redovisar vi en forskningsöversikt som belyser vårt ämne i förhållande 

till de frågeställningar som vi använder i vår enkätundersökning. Vi väljer att presentera dessa 

källor i kronologisk ordning och detta för att få en blick över hur ämnet i fråga har diskuterats 

och om något förändrats under årens lopp. Under detta avsnitt kommer vi även att diskutera 

dessa källor i förhållande till varandra samt sammanfatta det som har tagits upp. Vi 

presenterar även våra preciserade frågeställningar inom ämnet i slutet av detta avsnitt.  

 

Skolöverstyrelsen (1984) 

 

1984 utkom Skolöverstyrelsen med boken Skolhus för gymnasieskolan. Detta är en bok som 

refererar till hur 18 olika gymnasieskolor har utformats och hur skolledarna beskriver dessa 

byggnader. I denna bok framkommer först en översikt över gymnasieskolbyggnadens 

utveckling och om denna sägs:  

 
De pedagogiska idéerna har fungerat som inspirationskälla för arkitekterna. En auktoritär 

katederundervisning ger anledning till ett annat uttryck hos byggnaden än en undervisning mer 

byggd på lagarbete och sökande självverksamhet. Hur reformer än växlar så har elever och 

personal behov av en god och utvecklande arbetsmiljö. Logisk uppbyggnad, helhet, variation, 

skönhet och hög kvalitet i belysning, akustik, kontakt med natur och andra andliga och timliga 

behov blir alla skolanläggningars gemensamma nämnare (s. 8).  

 

Varje gymnasieskola presenteras var för sig och ett exempel på detta är Anderstorpsskolan i 

Skellefteå. Om denna skola nämns att ”Flertalet lärosalar saknar fönster mot det fria, men från 

salarna har man utblick mot gårdarna via angränsande korridorer. Mittzonerna i 

institutionsflyglarna är dagsljusbelysta via tvärgående lanterniner”(s. 20). Sven Nylund på 

skolkontoret ställer dessa fakta i relation till att lärare och elever vid den aktuella skolan trots 

detta tycker att undervisningslokalerna är väl utrustade och fungerar bra. Lärarna upplever 

dock att placeringen av fönstren kunde ha utformats annorlunda för att slippa störningar av 

förbipasserande i korridorerna. Dessutom är man även kritisk till den estetiska miljön. 

Lokalerna i sig upplevs som kala och opersonliga.  
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En annan gymnasieskola som belyses i denna bok är Märstagymnasiet i Sigtuna. Där 

kommenterar skoldirektör Anders Alinder skolmiljön genom att säga:  

 
Skollokalerna upplevs som trivsamma, inbjudande och öppna och tycks i de flesta fall stämma 

med arbetsformerna […] de estetiska, klimatologiska och övriga miljöinverkande tekniska 

aspekterna på en skolbyggnad bör tillmätas stor betydelse. En skola bör upplevas som trivsam, 

inbjudande, öppen, ljus och skön att vistas i (s. 31).  

 

Danderyds gymnasium i Danderyd är ytterligare ett exempel som presenteras i boken. I 

kommentarerna som skrivits av skolans rektor, Janis Cakste, får man även läsa uttalanden från 

några lärare på skolan om hur de upplever lokalernas utformning. Ett exempel på det är 

huvudläraren i svenska, Kjell-Åke Staffmark, som säger ”De ljusa pastellfärgerna i interiören 

är tilltalande och den konstnärliga utsmyckningen på alla sätt föredömlig”(s. 38). Detta till 

skillnad mot vad läraren i ekonomiska ämnen, Christer Wallentin, säger ”Ibland känns huset 

väldigt tungt. Jag tror det beror på de små fönstren, de mörka väggarna och alla dörrar”(s. 38).  

 

Vid Nordendahlsskolan i Solna delger studierektor Carin Arborelius lärarnas syn på lokalerna:  

 
De anser att lokalerna genom sin placering och inredning ger ett varmt och vänligt intryck. ’Man 

möts inte av grälla färger, vilket var fallet med några skolor i landsorten vi besökte’ […] 

Undervisningsavdelningen är lärarna i stort sett nöjda med. Lektionsrum och metodövningsrum 

fungerar, vad beträffar inredning, till belåtenhet. Att vissa ligger i husets mitt utan fönster i 

ögonhöjd är anledning till en del klagomål. Några talar om en känsla av instängdhet. Till viss del 

kan denna känsla bero på ventilationsproblem (s. 79). 

 

Om lärosalarna vid Marieholmsskolan i Mariestad skriver Birgit Ericsson, 

informationssekreterare, landstinget, att ”Lärosalarna är enligt många för små […] för 

undervisning av 30-klasser och de är svåra att möblera om” (s.81). Ericssons kommentarer 

avslutas dock med att både elever och lärare ”[…] tycker att de fått en ljus, öppen och 

’positiv’ skola”(s. 81).  

 

Birgitta Holm (1989), Byggforskningsrådet  

 

I Birgitta Holms rapport Strategi för en bättre skolmiljö. Miljö och funktion under skolans 

fortlevnad (1989) beskriver hon hur både lärare och elever på tre olika skolor upplever sin 
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fysiska arbetsmiljö. I denna rapport framkommer det att man vid skola A anser att skolan är 

allmänt sliten samt att ventilationssystemet bullrar och att luften upplevs som torr. Detta är 

likvärdigt med vad skola B beskriver. Även vid denna skola märker man av det allmänna 

slitaget samt att ”- ventilationen upplevs som stort problem” (s. 32). Där till kan man lägga 

skola C där man även vid denna skola upplever den allmänna förslitningen och problematiken 

kring ventilationssystemet. Vid denna sistnämnda skola tar man även upp problemet ojämnt 

klimat i lokalerna. Holm skriver i sin rapport att ”Under intervjuerna ställdes frågan om man 

bedömde den fysiska miljön som viktig” (s. 35), som svar på detta erhöll Holm följande svar 

”Man var från lärar- och elevhåll eniga om att atmosfär och miljö är mycket viktiga faktorer 

för skolans möjligheter att fungera” (s. 35). Vidare konstateras att man upplever en minskning 

av vandalisering när miljön upplevs som trivsam bland eleverna. Holm drar slutsatsen att den 

fysiska miljön påverkar elevers sätt att agera och fungera. 

 

Christer Gudmundsson (1997), lärare och skolforskare  

 

Christer Gudmundsson ger läsaren i sin bok Lärorummet (1997) aspekter på vad man bör 

tänka på när man inreder sitt klassrum för att nå maximal tillfredställelse hos eleverna när det 

kommer till elevernas arbetsmiljö. Gudmundsson skriver att sättet vi lär på handlar om hur vi 

tar in information samt hur inlärningsmiljön påverkar detta. Han menar på att vi använder oss 

av våra olika sinnen på olika sätt då vi befinner oss i en inlärningsprocess samt att vi 

iordningställer lärorummet utifrån oss själva såsom att vissa vill till exempel ha stark 

belysning, andra svag belysning, några vill sitta på hårda stolar vid ordentliga arbetsbord, 

andra vill sitta i en mjuk fåtölj. Han går vidare med att säga:  

 
Forskningen visar att omkring 70 % av alla studerande berörs starkt av de miljömässiga 

faktorerna. Den yttre studiemiljön är en avgörande faktor för många barns och vuxnas 

studieförmåga. Den yttre miljön kan man lätt göra något åt. En god yttre miljö kan innebära att 

du lyckas väl i dina studier  (s. 7).  

 

Gudmundsson tar även upp betydelsen av att involvera eleverna i utformningen av 

klassrumsmiljön för att få eleverna att känna sig delaktiga, engagerade samt att förstå vikten 

av sin arbets- och inlärningsmiljö. Författaren kommer in på klassrumsbelysningens betydelse 

för eleverna genom att säga att prestationsförmågan påverkas av ljuset i klassrummet. 
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Gudmundsson ger olika exempel på hur olika färger påverkar oss samt går också in på hur vi 

uppfattar färger i vår miljö:  

 
Färger påverkar oss likaväl som ljud […] De påverkar vårt humör och stimulerar på olika sätt 

vår förmåga att lära. Forskare säger att det sätt på vilket vi påverkas av färger beror på vår 

personlighet och vårt sinnestillstånd för tillfället  (s.36).  

 

Ett annat område som Gudmundsson reflekterar över som också kan påverka inlärningen är 

temperaturen i rummet. Han menar på att kvinnor och män har olika uppfattning för 

temperaturen i klassrummet; kvinnor vill som regel ha det varmare än vad män vill. Allmänt 

sett konstaterar Gudmundsson att det är lättare att lära sig något när man befinner sig i en 

temperatur som känns behaglig för en själv.  

 

Lena Dranger Isfält (1999), Stiftelsen ARKUS  

 

Lena Dranger Isfält skriver i boken Arkitektur och skola: om att planera skolhus (1999) 

kapitel 10, Skolans inredning, att:  
 

Det traditionella sättet att inreda skolsalarna är en naturlig konsekvens av den 

>katederundervisning< som präglat skolan fram till idag. Läraren förmedlar och kontrollerar 

kunskaper från en bestämd plats i rummet. Eleverna sitter alla vända mot lärare och skrivtavlan. 

Borden kan om de står två och två säras när det skall bli prov (s. 91).  

 

Dranger Isfält tar även upp att ”Alla klassrum runt om i landet är inredda på ett likartat sätt 

med ett likartat möbelsortiment” (s. 91). Författaren menar att om klassrummet är trevligt 

möblerat med bord i normal höjd kan det användas till flera olika moment. Vilka möbler som 

väljs för att användas i klassrummet har stor betydelse för vilken lokaleffektivitet man uppnår. 

Dranger Isfält belyser även problematiken kring vad hon kallar visuellt buller, vilket innebär 

att ”Kraftiga mönster och starka färger på inredningen kan tillsammans med elever klädda i 

färgglada kläder och upphängda elevteckningar med mera ge ett mycket oroligt intryck, det 

kan bullra för ögonen” (s 95). Författaren fortsätter att poängtera inredningens vikt i 

förhållande till en god skolmiljö och säger att skolbyggnaden och dess inredning förmedlar 

outtalade budskap till eleverna. En trivsam och väl fungerande inredning gynnar 

lärandeprocessen och känslan för funktion, material, form och konstruktion bland eleverna. 
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Dranger Isfält avslutar sitt kapitel med att säga ”Den väl inredda skolan präglas av 

funktionella och vackra möbler, textiler, med mera sammanställda på ett meningsfullt sätt. 

Den präglas även av att alla; lärare, elever och övrig personal kan ta miljön i besittning och 

utveckla den med omsorg och kreativitet” (s. 99). 

 

Tidigare examensarbeten Sandrine Gagnière (2000) samt Charlotta Ohlsson och 

Jennie Persson (2001) 

 

I examensarbetet Den fysiska innemiljön och trivseln i skolan (2000) presenterar Sandrine 

Gagnière sin undersökning om hur elever upplever sin skolmiljö och huruvida de känner sig 

delaktiga i utformningen av denna. Undersökningen är gjord på en skola med nyrenoverade 

lokaler. I sin analys kommer Gagnière fram till att få elever upplever att de har möjligheter att 

själva vara delaktiga i att utforma miljön i klassrummet. De aspekter som eleverna anser vara 

särskilt påtagliga för hur de upplever sin klassrumsmiljö har att göra med ljudnivån. 

Problemet är störande ljud utanför klassrummet. Vidare är det en vanligt förekommande 

uppfattning att eleverna önskar mer ”mjuka ytor och personligt inredda klassrum” (s. 28). 

Författarens undersökningsresultat anger dock att det bara är ett fåtal elever som upplever att 

de påverkas av färgsättningen i klassrummen.  

 

”I fönsterna hänger urtvättade gardiner på sned, på väggarna sitter planscher som ska få 

betraktaren att associera till varmare breddgrader fasttejpade och väggarna är sterilt vita” så 

inleder Charlotta Ohlsson och Jennie Persson sammanfattningen till sitt examensarbete 

Klassrumsinredning – en studie om vad elever vid en gymnasieskola tycker om sin 

klassrumsmiljö och hur de tror att den påverkar deras lärande från 2001. Resultatdelen 

inleder författarparet med att beskriva den skola som de har gjort undersökningen vid genom 

att på ett enkelt sätt beskriva hur klassrummet de åsyftar i sin undersökning ser ut för att ge 

läsaren en förförståelse till de resultat deras undersökning kommer att leda till.  

 

Detta examensarbete är grundat på en enkätundersökning där skribenterna bland annat har 

frågat eleverna ”Är det klassrum du befinner dig i fint eller fult?” (s. 10) och kommit fram till 

svaret att majoriteten av eleverna uppfattar sitt klassrum som antingen varken fint eller fult 
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eller ganska fult. Inte en enda elev hade prickat för svarsalternativet fint. När Ohlsson och 

Persson ställde frågan ”Är det klassrum du befinner dig i trivsamt eller otrivsamt?” så erhöll 

de ett liknande svar fast med majoritet endast på svarsalternativet varken trivsamt eller 

otrivsamt. Ser man rent konkret vad författarna har fått fram i sin undersökning vad gäller den 

direkt fysiska inredningen såsom möbler, färgsättning och textilier framkommer det att 

eleverna i stort tycker att bänkar och stolar är okej men att färger och gardiner är fula. Vad 

eleverna däremot ställde sig allra mest positiva till i sin klassrumsmiljö var ljuset och de stora 

fönsterna. Ser man däremot vad eleverna var negativa till i denna miljö så får skribenterna 

svaren dålig luft, bänkar, stolar, avsaknaden av planscher, växter, gardiner och att ”färgen på 

väggarna är ful” (s. 12). ”Sammanfattningsvis kan man säga, som svar på frågeställning ett, 

att eleverna vid Prästkragsskolan uppfattar sitt klassrums inredning negativt och nästan ingen 

får några positiva associationer av det” (s. 12).  

 

Ohlsson och Persson går vidare i sin undersökning med att bland annat titta på elevernas 

upplevelser kring stress i sin klassrumsmiljö. Svaren de erhåller är att eleverna inte känner sig 

stressade i denna miljö. En del säger sig känna stress ibland och anledningarna som 

presenteras kring varför eleverna känner stress är att det kan bero på läraren eller typen av 

lektion, mycket ljud, dålig belysning eller att temperaturen är för kall.  

 

En tredje frågeställning som tas upp i detta examensarbete är ”Varför är det viktigt att 

förändra klassrummet?”. Så här sammanfattar Ohlsson och Persson svaren de erhåller på 

denna fråga:  

 
Sammanfattningsvis kan man […] säga att många elever anser att en förändring av klassrummet 

är viktig för att öka trivseln och glädjen. Bästa sättet att göra detta är att måla om väggarna och 

införskaffa gardiner, väggprydnader och krukväxter  (s. 15).  

 

I detta examensarbete finns även en frågeställning som är riktad till att ta reda på om eleverna 

tror att klassrumsinredningen påverkar deras lärande. Svaret de kommer fram till är att en 

majoritet av eleverna tror att de blir påverkade av klassrumsmiljön när det kommer till deras 

inlärning. Anledningarna till elevernas svar uppges vara:  

 
att de tycker att det är roligare att lära i en bättre miljö […] att man blir mer lugn och trygg om 

det är trevligt runt omkring en […] att en tråkig klassrumsinredning gör att man blir trött och 
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uttråkad och därför vill sluta lektionen så fort som möjligt […] att olika färger påverkar en olika 

och att man bör ta det i beaktande när man väljer färg på väggarna  (s. 15).  

Kristianstads kommun enkätundersökning (2004) 

 

På uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningens dåvarande förvaltningschef, Sverker 

Hagman, i Kristianstads kommun genomfördes en nätbaserad enkätundersökning 2004 bland 

kommunens sex gymnasieskolor där man tillfrågade elever i årskurs två olika aspekter kring 

deras skolsituation. På denna enkät svarade totalt 66 procent av de tillfrågade 

gymnasieeleverna. Anledningen till detta bortfall tros ha varit att det är första gången man har 

genomfört en nätbaserad undersökning; att datortillgången bland eleverna har fallerat; att 

eleverna inte har fått information kring denna undersökning samt att en del elever har varit på 

arbetsplatsutbildning. Exempel på vad som presenteras i denna undersökning är att man är 

intresserade av att ta reda på hur eleverna upplever de yttre förutsättningarna i sin skolmiljö. 

Som ett helhetsomdöme kan det sägas att variationerna är stora mellan de olika skolorna som 

till exempel frågor som riktar sig mot att ta reda på elevernas uppfattning vad gäller hur 

lokalernas fräschhet upplevs där ett exempel är att siffrorna från C4-gymnasiet visar att 78% 

av eleverna är nöjda. Barn- och utbildningsnämnden har tänkt att denna enkätundersökning 

ska vara ett återkommande moment vartannat år.   

 

Ställer man de enskilda undersökningsresultaten i Kristianstads kommuns enkätundersökning 

i relation till de tre skolor gymnasieskolor som är aktuella i vår undersökning så kan följande 

resultat utläsas på frågan ”Hur fräscha lokalerna i skolan är?”.  

 

Tabell 1: Hur fräscha eleverna upplever att skolans lokaler är i Kristianstads kommun 2004. 

Skola Mycket 

nöjd 

Ganska 

nöjd 

Varken 

eller  

Ganska 

missnöjd 

Mycket 

missnöjd 

Vet ej 

Österänggymnasiet 7,5% 38,1% 23,5% 19,9% 10,6% 0,4% 

Söderportgymnasiet 19,7% 48,3% 19,7% 7,9% 3,9% 0,5% 

C4-gymnasiet 21,4% 51,6% 9,5% 10,3% 6,3% 0,8% 
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En annan frågeställning som är intressant i denna undersökning är frågan som rör 

klassrummet ”Hur miljön i klassrummet är (luft, ljus, värme, färg etc.)?”.  

 

Tabell 2: Hur eleverna upplever miljön i klassrummet i förhållande till luft, ljus, värme, färg etc. i 

Kristianstads kommun 2004. 

Skola Mycket 

nöjd 

Ganska 

nöjd 

Varken 

eller  

Ganska 

missnöjd 

Mycket 

missnöjd 

Vet ej 

Österänggymnasiet 4,9% 23,9% 20,8% 27,4% 23,0% 0,0% 

Söderportgymnasiet 7,4% 30,0% 17,2% 30,5% 13,8% 1,0% 

C4-gymnasiet 7,1% 28,6% 27,8% 19,8% 15,1% 1,6% 

 

Pia Björklid (2005), Myndigheten för skolutveckling  

 

I Lärande och fysisk miljö. En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö 

i förskola och skola (2005) lyfter Pia Björklid fram forskning inom området den fysiska 

miljöns betydelse för lärandeprocesser. Hon beskriver forskning och större utvecklingsprojekt 

som bland annat handlar om samspelet mellan barns lärande och fysiska miljö. Författaren 

menar att vi behöver miljöer som inspirerar till verksamhet och handling.  

 

Björklid framhåller att forskning om skolans fysiska miljö är eftersatt. Dessutom är 

skolbyggnaderna inte anpassade efter den nya läroplanen utan mest lämpade för den gamla 

förmedlingspedagogiken. Under senare år har ombyggnader gjorts för att anpassa den fysiska 

miljön till en modern tid. En del renoverade skolor har utvärderats i projektet Skola 2000. 

Utvärderingarna visar att elever och lärare uppskattar fina lokaler. Belysning, akustik, 

möblering och mångfunktionallitet är viktigt. Omgivningens estetiska kvalitet har betydelse 

för psykiskt och fysiskt välbefinnande och därmed för lärandemiljöer.  

 

Författaren anser att den pedagogiska miljön ofta kommer i skymundan vid utvärdering och 

planering av den tilltänkta verksamheten som bedrivs i lokalerna.  

 
En outtalad uppfattning är att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut. 

Man erkänner inte lokalernas stora betydelse för verksamheten, utan man menar att problemen 

återfaller på brister i personalens arbete  (s. 21).  
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Björklid knyter även an till vad som sägs i Lpo 94 angående inlärningsmiljön. Hon poängterar 

att Lpo 94 tar upp vikten av trygghet och trivsel i skolmiljön samt att göra eleverna delaktiga i 

utformandet av sin inlärningsmiljö.  

Anledningen till Björklids arbete är att hon anser att:  
 

Det finns rikligt med forskningslitteratur som handlar om fysisk miljö. Detsamma gäller 

forskning om lärande, inlärning, undervisning. Forskning kring samspel mellan lärande och 

fysisk miljö ger däremot få träffar vid en litteratursökning. De forskare som studerat detta 

samspel är desto mer övertygade om den fysiska miljöns betydelse för lärande (s. 26). 

 

 
2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Inom området finns det mycket lite litteratur att tillgå och därför anser vi att vår undersökning 

är än mer relevant. Efter att ha läst vad andra forskare inom området har kommit fram till så 

ser vi att det finns kopplingar mellan dessa forskare att ta fasta på. Med det menar vi till 

exempel vilka resultat dessa forskare har kommit fram till vad gäller ett område såsom 

skolmiljöns betydelse i förhållande till elevers lärande. Gudmundssons forskning (1997) visar 

att cirka 70 procent av eleverna menar att de berörs av de miljömässiga faktorerna som finns i 

deras skolmiljö. Detta kan även kopplas till vad Holm (1989) säger eftersom hennes forskning 

också påtalar vikten av miljöns betydelse i förhållande till hur elever fungerar och agerar i 

skolan. Liktydiga signaler ger även Dranger Isfält (1999) i sin bok där hon menar på att 

lärandeprocessen gynnas av en väl fungerande arbetsmiljö. I Ohlsson och Perssons 

examensarbete (2001) påvisas detta tydligt eftersom de genom sin enkätundersökning rent 

konkret kommer fram till att en majoritet av de elever som deltog i deras undersökning ansåg 

att de blir påverkade av sin klassrumsmiljö i förhållande till inlärning. Omgivningens estetiska 

kvalitet har betydelse för psykiskt och fysiskt välbefinnande och därmed för lärandemiljöer 

menar även Björklid (2005). Ser vi likaledes till hur Skolöverstyrelsen (1984) lägger fram 

denna infallsvinkel i förhållande till vad man ska tänka på när man utformar skolmiljön så 

visas detta genom att det rent arkitektoniska har legat till grund för de pedagogiska aspekterna 

för att komma åt bästa möjliga lärandemiljö vad gäller byggnation av skolhus.  

 

Det som kommer fram i Skolöverstyrelsens text (1984) är en typ av orsak-verkan-förhållande, 

det vill säga man tar upp hur man har gått till väga när man har planerat byggnationer av olika 
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skolhus samt gjort en utfalls- och resultatundersökning kring dessa olika skolhus. Denna 

aspekt delar Björklid (2005) med Skolöverstyrelsen (1984) som också nämner att äldre 

skolbyggnader inte är anpassade efter den nya läroplanen. Björklid (2005) hävdar dock att 

man under senare år har tagit med denna synpunkt vid nyare ombyggnationer. Vi kan i detta 

sammanhang även knyta an till elevers delaktighet i utformandet av skolmiljön där Gagnière 

(2000) nämner att få elever känner sig delaktiga i utformandet av klassrumsmiljön. I detta 

sammanhang poängterar både Björklid (2005) och Gudmundsson (1997) vikten av att göra 

eleverna delaktiga i utformandet av sin inlärningsmiljö för att bland annat få engagerade och 

införstådda elever när det kommer till deras arbetsmiljö.  

 

I Kristianstads kommun (2004) har barn- och utbildningsförvaltningen gjort en nätbaserad 

enkätundersökning bland gymnasieelever som går i årskurs två. Denna undersökning syftar i 

det stora hela på att ta reda på elevernas inställning till sin skolmiljö. I frågeställningen som 

syftar till att ta reda på hur eleverna upplever miljön i klassrummet så visar de presenterade 

siffrorna vad några av de andra författarna också tar upp, till exempel Kjell-Åke Staffmark på 

Danderyds gymnasium (1984) som talar om ljusa färger i interiörerna samt den konstnärliga 

utsmyckningen. Detta till skillnad mot vad Christer Wallentin (1984) på samma skola säger 

om att väggarna är mörka och medför en känsla av att miljön känns tung. Gudmundsson 

(1997) betonar även han färgernas betydelse i skolmiljön samt hur dessa färger påverkar oss i 

olika sammanhang.  

 

Ser vi på en detaljfråga gällande klassrumsmiljön som diskuteras bland de olika författarna så 

vill vi lyfta fram hur elever och lärare upplever en sådan sak som fönsternas betydelse. I 

Ohlsson och Perssons examensarbete (2001) framkommer det att det som eleverna ställde sig 

mest positiva till i sin klassrumsmiljö var de stora fönsterna. Detta kan dock ställas i ett 

motsatsförhållande till hur elever och lärare upplever sin skolmiljö då Skolöverstyrelsens text 

(1984) visar på att eleverna vid Anderstorpsskolan uppfattar att man känner att man saknar 

fönster mot det fria. Ser vi i samma text till vad eleverna vid Nordendahlsskolan säger i 

sakfrågan så håller dessa med Anderstorpseleverna då de säger sig sakna fönster i ögonhöjd. I 

paritet med detta presenteras även en läraråsikt i denna fråga där Christer Wallentin på 

Danderyds gymnasium säger att huset känns väldigt tungt, vilket han tror beror på bland annat 

de små fönsterna. En annan detaljfråga som diskuteras är till exempel ventilationsproblem där 

Holm i sin undersökning av tre olika skolor kommer fram till att man vid alla tre skolorna 

upplever ventilationen som ett problem. Detta påskiner även Carin Arborelius, studierektor, 
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på Nordendahlsskolan som säger att miljön upplevs som instängd, vilket tros bero på 

ventilationen.  

 

Slutsatsen vi kan dra när vi ser till vad den tidigare forskningen presenterar är att vi kan 

konstatera att det inte verkar ha hänt någonting alls inom området sedan 1984, sett ur ett 

kronologiskt perspektiv. Vad gäller elevdemokrati enligt styrdokumenten framhävs denna 

fråga allt mer, vilket dock inte verkligheten speglar.  

 

2.2 Problemprecisering 
 

I Kristianstads kommun gjordes så sent som 2004 en enkätundersökning i årskurs två på 

gymnasiet angående olika aspekter kring elevers skolsituation samt deras inställning till sin 

skolmiljö. Med denna undersökning som utgångspunkt gör vi i detta examensarbete en mer 

djupgående undersökning där vi tar reda på hur elever tror att klassrumsmiljön påverkar deras 

inlärning, om de känner sig delaktiga i utformandet av denna miljö samt vad det är i 

klassrumsmiljön som är särskilt påtagligt. Utifrån detta samt det som vi i den tidigare 

forskningsgenomgången belyser utkristalliseras följande frågeställningar:  

 
1. Hur upplever eleverna klassrumsmiljön? 

2. Tror eleverna att deras inlärning påverkas av klassrumsmiljön? 

3. Hur ser elevernas ideala klassrumsmiljö ut? 

 

Utöver dessa frågeställningar är vårt syfte att se om det finns ett könsperspektiv samt 

skillnader mellan de olika skolorna och de olika årskurserna gällande upplevelserna om 

huruvida inlärningsmiljön i svenskklassrummet påverkar elevers förmåga till god inlärning.   
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3. Metod och material 
 

För att uppfylla vårt syfte och därigenom bilda oss en uppfattning om en större grupp elevers 

iakttagelser faller det sig naturligt att utgå ifrån metoden enkätundersökning. För att nå en så 

enhetlig målgrupp som möjligt utgår vi från de tre gymnasieskolor i Kristianstads kommun 

som erbjuder Samhällsvetenskapliga programmet. En anledning till detta programval är att få 

en stor spridning på klassrumsmiljöerna och att programmet i fråga är det som finns 

representerat på flest skolor. De tre olika gymnasieskolorna i Kristianstad som 

enkätundersökningen genomförs vid är Söderportgymnasiet, Österänggymnasiet och C4-

gymnasiet.  

 

Tanken med denna undersökning är att i möjligaste mån göra en longitudinell studie. Enligt 

Cohen, Manion och Morrison (2000) innebär denna typ av undersökning ”The term 

longitudinal is used to describe a variety of studies that are conducted over a period of time. 

[…] The longitudinal study gathers data over an extended period of time; […]” (s. 174). Detta 

innebär att man gör undersökningar vid flera olika tillfällen under en längre tid, vilket torde 

vara den metod vi skulle göra för att nå ett fullgott resultat. Med anledning av att tidsramen 

för denna c-uppsats är alltför snäv för att göra denna typ av undersökning, väljer vi att göra en 

annan variant där vi jämför två olika årskurser, årskurs ett och tre, på varje skola. Vår 

undersökning liknar mer en tvärsnittsstudie vilket innebär ”A cross-sectional study is one that 

produces a ’snapshot’ of a population at a particular point in time” (s. 175), eftersom vi endast 

gör enkätundersökningen vid ett enda tillfälle.  

 

3.1 Enkätupplägg 
 

Enkätupplägget är en lång process där det framförallt gäller att komma till rätta med vilka 

frågeställningar som är bäst lämpade för att motsvara vårt syfte. Ser vi till vad Ejlertsson 

(2005) säger så belyser han vikten av att anpassa språk efter målgrupp, att ord som kan 

misstolkas skall förklaras eller bytas ut ”Att formulera frågor på ett sådant sätt, att de inte är 

ledande är svårt. Frågorna måste formuleras så neutralt som det är möjligt” (s. 56). Vidare tar 

Ejlertsson (2005) upp att grundregeln säger att frågorna inte bör vara längre än nödvändigt 

samt: 
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att man skall ha samma logiska ordningsföljd på svarsalternativen i enkätens alla frågor, 

åtminstone i grupper av frågor som hänger samman. Om man från början har valt att t.ex. i 

attitydfrågor sätta ’mycket bra’ som första alternativ och ’mycket dåligt’ som sista alternativ, bör 

man hålla den ordningen igenom hela formuläret (s. 78). 

 

Dessa aspekter vad gäller utformande av en enkät har legat till grund vid utarbetandet av vår 

enkät. Vi har gått ifrån det stora mot det lilla perspektivet och med det menar vi att begränsa 

oss till en klassrumsmiljö istället för att även ta reda på till exempel elevers upplevelse vad 

gäller skolmiljön i stort. Till en början riktade sig våra frågor till hela skolmiljön såsom 

cafeteria, bibliotek, lärosalar, matsal, toaletter med mera. Allt eftersom vi arbetat med enkäten 

har vi fått inse att vi måste begränsa oss till en specifik miljö i skolan och eftersom vi båda är 

blivande svensklärare föll det sig naturligt att välja svenskklassrummets miljö. Litteraturen 

som vi använder oss av i Tidigare forskning, har även den fått ligga till grund för våra 

avgränsningar vad gäller frågorna i vår slutversion av enkäten.  

 

Enkäten i sig består av en blandning mellan öppna och slutna frågor. Dessa frågor har varvats 

för att få eleverna till att svara även på de öppna frågorna. Med öppna frågor menar vi sådana 

som besvaras med egna ord. Vad gäller de slutna frågorna har vi valt att använda oss av 

Likert-skalan med gradering 1-5. Detta med hänvisning till hur Ejlertsson (2005) definierar 

vad detta begrepp innebär ”Skalan består av ett antal påståenden inom samma ämnesområde, 

vilka respondenterna skall instämma i eller ta avstånd från med hjälp av en fem- eller 

sjugradig skala” (s. 91).  I vår enkät motsvarar 1 Absolut inte alternativt Dåligt och 5 

motsvarar Absolut alternativt Bra. Anledningen till vårt val av denna skala är att det ger oss 

möjlighet att ange svaren i siffror, utan att behöva omsätta ord till siffror. Genom denna 

metod så har vi redan siffror att tillgå för våra uträkningar.  

 

Som en del i utarbetandet av enkäten valde vi att göra en pilotundersökning för att se om 

upplägget samt våra frågeställningar fungerade och motsvarade våra förväntningar och vårt 

syfte. Pilotundersökningen genomfördes på en grupp där deltagarna till stora delar motsvarar 

vår målgrupp åldersmässigt. Gruppen vi valde ut bestod av ett fotbollslag på juniornivå, vilket 

innebar att deltagarna i gruppen var mellan 16 och 18 år och således gymnasieelever. 

Respondenterna i denna undersökning läste allt från yrkesinriktade till högskoleförberedande 

program.  I detta sammanhang såg vi denna spridning bland de olika programmen som positiv 

eftersom då kunde vi komma åt olika elevers läs- och tolkningsvanor. Inom denna grupp 
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fanns dessutom olika kulturella bakgrunder, med det menar vi att flera nationaliteter fanns 

representerade.  

 

Denna pilotundersökning använde vi oss av för att komma till rätta med eventuella brister, 

svårigheter samt oklarheter som kan tänkas ha funnits i enkäten. En annan anledning till att 

använda sig av pilotundersökningen var att se hur lång tid målgruppen skulle komma att 

behöva för att besvara enkätfrågorna. Resultatet av pilotundersökningen har legat till grund 

för slutversionen av enkäten. De resultat som framkom när vi genomförde vår 

pilotundersökning var att vi nådde fram med våra frågeställningar men att vi rent 

layoutmässigt behövde göra några smärre förändringar.  

 

Efter pilotundersökningen och omarbetningen av de smärre detaljerna i enkäten var det dags 

för nästa steg. För att komma till stånd med vår egentliga undersökning började vi med att ta 

kontakt med den rektor som var ansvarig för det Samhällsvetenskapliga programmet vid 

respektive gymnasieskola som är aktuell för vår undersökning. Vid två av skolorna var det 

inga problem att få komma till men vid den tredje skolan fick vi först ett nej. Detta svar 

ändrades dock när berörd rektor blev informerad om att de andra två skolornas rektorer hade 

tackat ja till att vi kom. Valet av de olika klasserna på skolorna gjordes av dessa tillfrågade 

rektorer. Rektorerna rekommenderade vilka lärare vi kunde kontakta. I vissa fall visade det 

sig inte vara möjligt att genomföra undersökningen i just denna lärares klass. I detta fall fick 

vi tillåtelse att tillfråga en annan lärare.  

 

 Därefter kom nästa steg att ta kontakt med berörda lärare. Detta gjordes till stor del genom att 

vi skickade ut mail över BUF-online, Barn- och utbildningsförvaltningens kontaktsystem via 

datorn, eller att direktkontakt togs då en av oss gjorde sin VFU vid en av de berörda 

gymnasieskolorna. I detta mail samt direktsamtal förklarade vi hur själva undersökningen 

skulle gå till. Eftersom vi hade genomfört pilotundersökningen så visste vi att den faktiska 

tiden för hur lång tid eleverna behövde för att fylla i sina svar låg på cirka 15 minuter. Vi 

förklarade även vårt syfte med undersökningen samt att vi själva skulle komma ut till berörd 

klass, vilket innebar att läraren i fråga inte behövde göra något aktivt utan bara ”låna ut” sina 

elever och sin lektionstid. Flertalet av de tillfrågade lärarna ställde sig positiva till att vi kom. 

Det visade sig dock att vissa inte hade möjlighet att ta emot oss på grund av lärarkandidater 

som gjorde sin VFU just under denna period då vi hade för avsikt att komma eller att de höll 

på att arbeta i smågrupper, vilket innebar att hela klassen inte fanns tillgänglig samtidigt. 
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Detta problem löste sig dock till slut genom att vi kontaktade andra lärare som kunde hjälpa 

oss i frågan. Vi har under tre veckors tid varit ute i de berörda klasserna och genomfört vår 

undersökning.  

 

3.2 Enkätanalys 
 

När det kommer till de rent praktiska detaljerna vad gäller enkätanalysen har vi tagit fasta på 

vad Ejlertsson (2005) har att tillföra i sammanhanget såsom att komma tillrätta med de svar vi 

erhåller i de öppna frågorna. Vi kategoriserar svaren utifrån olika teman eftersom flera 

respondenter troligtvis kommer att svara samma sak, vilket är en metod som Ejlertsson (2005) 

förordar. Vad han också anser vara viktigt i detta sammanhang är att ta fasta på att man: 

 
   förutom det ursprungliga bortfallet i totaldeltagande – också bortfall på enstaka frågor. 

Detta kallas internt bortfall. Det interna bortfallet kan ibland variera ganska mycket mellan olika 

frågor. Därför bör man vara noga med att på något sätt redovisa hur stort det interna bortfallet är, 

eftersom det kan påverka slutsatserna man drar av svarsfördelningen (s. 121).  

 

Vi väljer att presentera våra resultat genom att använda oss av frekvenstabeller, vilket innebär 

att vi visar de variabelvärden som förekommer samt frekvenserna, hur ofta förekommande 

varje variabelvärde uppträder, av dessa. Detta använder vi när vi presenterar de övergripande 

resultaten som finns att tillgå i Bilaga II. Frekvenstabellen får vi fram genom att använda oss 

av Excel. Vi väljer att bunta en del kategorier för att förenkla resultatredovisningen för 

läsaren. Med detta menar vi att vi slår ihop likvärdiga kategorier vars siffror i stort sett 

överensstämmer och redovisar de sammanslagna värdena. Vissa frågor presenteras i form av 

stapeldiagram. De resultat som redovisas i denna form anger procentsatsen av det totala 

utfallet för alla respondenter.  

 

För att belysa våra resultat i förhållande till vad andra forskare inom området har kommit 

fram till lyfter vi fram sådant som går att knyta an till våra frågeställningar för att vi 

därigenom ska kunna befästa våra resultat. Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande vad 

gäller att ta upp all forskning som gjorts inom detta område utan använder oss av en del av 

denna litteratur, under Tidigare forskning, för att kunna se hur våra resultat står sig i 

förhållande till tidigare forskning.  
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3.3 Presentation av skolorna och klassrumsmiljöerna 
 

Söderportgymnasiet 

Söderportgymnasiet som är beläget centralt i staden har cirka 875 elever. Skolbyggnaden har 

funnits sedan 1875 då den invigdes som Kristianstads högre elementärläroverk (Föreningen 

Gamla Christianstad, 2000). Söderportskolan erbjuder Handels- och 

administrationsprogrammet, International Baccalaureate och Samhällsvetenskapliga 

programmet med inriktningarna: ekonomi, samhällsvetenskap, språk, samhällsvetenskap med 

global inriktning, samhälle och natur samt idrott.   

 

Svenskundervisningen för årskurs ett som deltar i enkätundersökningen bedrivs i sal H206, 

det vill säga på andra våningen i skolans gula huvudbyggnad. Runt om längs det rektangulära 

klassrummets ljusgula väggar finns en vitmålad träbård som avdelar den nedre mörkare gula 

färgtonen från den övre som är något ljusare. Klassrummets mycket höga och stora fönster är 

placerade längs ena långsidan och inramas av mönstrade gardiner i flera olika färger. Mellan 

fönsterna hänger inramade tavlor. Den motsatta långsidan pryds av tre större tavlor, vars 

guldfärgade ramar matchar färgsättningen av väggarna. I hörnet mellan långsida och kortsida 

på denna vägg finns en TV-apparat med video uppsatt. På rummets ena kortsida upptas en 

tredjedel av väggen närmast taket av ljudabsorberande plattor samt två större tavlor. Den 

andra kortsidan upptas till största del av whiteboardtavlan och till vänster om denna finns en 

mindre tavla med olika mätredskap. Framför whiteboardtavlan står katedern placerad. 

Träbänkarna med tillhörande trästolar står två och två i tre rader. Plastmattan på golvet är 

ljusbrun och påminner om materialet kork. Lamporna i taket hänger en bit ner och är avlånga 

lysrörsarmaturer.  

 

Sal H304, där årskurs tre har svenska, är belägen på huvudbyggnaden tredje våning. Väggarna 

är gulmålade i två olika nyanser. Den övre delen är i en ljusare gul ton och den nedre i en 

mörkare gul ton. Klassrummets ena långsida upptas till största del av stora och höga fönster 

där man emellan fönsterna har placerat tavlor. Gardinerna som hänger vid fönsterna är av 

ljusare pastellfärger. Motsvarande långsida har två större tavlor samt att det i hörnet mellan 

främre kortsidan och denna långsida sitter en TV-apparat med tillhörande video på väggen. 

Vid bakre väggen som är en av kortsidorna har två större tavlor placerats. Ett större bord utan 

stolar står också placerat i hörnet vid denna vägg direkt innanför klassrumsdörren. På väggen 
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mittemot hänger whiteboardtavlan och till vänster om denna hänger en mindre tavla med 

mätredskap. Katedern är placerad framför whiteboardtavlan. Stolar och bänkar är av trä och 

står i tre rader där eleverna sitter två och två. Golvet är en ljusbrun korkliknande plastmatta. 

Belysningen är densamma som i H206.  

 

C4-gymnasiet 

Christian den IV: s gymnasium, med omkring 750 elever, är liksom Söderportgymnasiet 

beläget centralt i Kristianstad. Skolbyggnaden har funnits sedan 1885 och hette då Södra 

folkskolan (Föreningen Gamla Christianstad, 2000). Sedan 1995 har, efter totalrenovering, 

denna skola varit en gymnasieskola som erbjuder följande program: Estetiska programmet, 

Hantverksprogrammet med inriktning frisör, I-spec, Individuella programmet, 

Medieprogrammet och Samhällsvetenskapliga programmet.  

 

Ett av de två svenskklassrummen som är föremål för vår undersökning på denna skola är sal 

A31, där årskurs ett undervisas i svenska. Detta klassrum är lokaliserat på tredje våningen i 

den tegelröda huvudbyggnaden. Salens atmosfär ger en känsla av att man befinner sig på 

vinden eftersom takhöjden är låg i den långsmala salen som till viss del har snedtak. Väggarna 

är vita och på ena långsidan finns en stor anslagstavla med diverse elevarbeten uppsatta. På 

den andra långsidan finns två burspråksliknande fönster där det i ena gluggen finns en dator 

placerad. Vid det andra fönstret på denna vägg står en ett högt rullbord med en TV-apparat 

och tillhörande video. Dessa fönster är placerade en bit över ögonhöjd om man sitter i 

bänkarna och det finns inga gardiner. Den ena av kortsidorna har ett större avlångt fönster 

med gardiner i neutrala färger samt en klocka ovanför. Den andra kortsidan har en liten 

whiteboardtavla där det till höger om denna tavla hänger en mindre tavla med olika 

mätinstrument. Framför whiteboardtavlan finns katedern som är i form av ett avlångt bord. 

Bänkarna står placerade i u-form längs med väggarna plus att det finns bänkar placerade i 

form av en ögrupp i mitten. Både bänkar och stolar är av trä, i normal höjd, där bänkskivorna 

är ställbara i olika arbetsvinklar. Golvet är en ljusbrun plastmatta. Takbelysningen är i form 

av avlånga lysrörsarmaturer som hänger ner en bit från taket.  

 

Det andra svenskklassrummet är sal A23 som är beläget på andra våningen i 

huvudbyggnadens ena flygel. Det mest påtagliga när man kommer in i denna sal, där årskurs 

tre har svenska, är att detta kvadratformade klassrum har stora fönster utan gardiner åt två 

olika håll och högt i tak. Väggarna är vita och där den ena väggen pryds av bokhyllor och 
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dokumentskåp med glasdörrar. En annan vägg har en stor anslagstavla med olika färgglada 

bilder som är placerad mellan två fönster. På denna vägg närmast väggen med 

whiteboardtavlan finns bokhyllor där det står en stereoanläggning och en rad med CD-skivor. 

På den vägg där whiteboardtavlan finns hänger en anslagstavla till vänster med en färgglad 

plansch och till höger om whiteboardtavlan hänger en mindre tavla med diverse mätredskap 

samt en TV-apparat som hänger på en ställning. Under TVn hänger en brandsläckare. 

Katedern som är placerad framför whiteboardtavlan har tre väggar. Denna kateder är mer i 

form av en disk än ett bord och vid dess ena kortsida finns en typ av ”vask” fäst. På den fjärde 

väggen finns två av fönsterna samt bokhyllor och en mindre anslagstavla med en plansch. 

Under denna anslagstavla finns även ett piano placerat och under det ena av fönsterna på 

denna vägg står två blå fåtöljer med ett litet bord emellan. Bänkarna i salen består av höga 

bord med tillhörande höga stolar, som har fotstöd. Dessa bänkar är placerade i grupper om 

åtta elevplatser och totalt finns det fyra bordgrupperingar. Bänkar, stolar och bokhyllor är 

färgmässigt av ett ljust träslag. Golvet är en plastmatta i gråblå ton. Detta golv stämmer 

färgmässigt överens med övriga inventarier. I taket hänger tubformade lysrörsarmaturer. 

 

Österänggymnasiet 

Österänggymnasiet som ligger en bit utanför stadens centrum stod färdig att invigas 

höstterminen 1968 (Föreningen Gamla Christianstad, 2000). Skolans cirka 1130 elever 

studerar vid något av skolans tio olika program: Naturvetenskapsprogrammet, Elprogrammet, 

Hotell- och restaurangprogrammet, Hantverksprogrammet med inriktning floristik, 

Individuella programmet, Livsmedelsprogrammet, Idrottsprogrammet med naturvetenskaplig 

profil, Teknik- och designprogrammet, Samhällsvetenskapliga programmet eller kvalificerad 

yrkesutbildning.  

 

I klassrum B10 där årskurs ett har svenska går väggarnas färg i en gröngul nyans och 

klassrummet är kvadratiskt utformat. Utefter väggarna i mitten finns en list med eluttag. 

Ytterväggen består av fönster där vartannat fönster är i ögonhöjd medan vartannat sitter högre 

upp. Vid fönsterna hänger gardiner vars nederkant är ojämnt långa i förhållande till varandra. 

Gardinerna har en vit bottenfärg med blåa, gula, gröna och röda streck. På motsatt sida sitter 

en stor anslagstavla med mindre planscher och tidningsutklipp. Utöver detta finns det även 

några mindre tavlor i ena hörnet. I andra hörnet på denna vägg sitter väggfasta bokhyllor. På 

de två andra väggarna sitter det whiteboardtavlor som upptar större delen av utrymmet. Vad 

som dock skiljer dessa två väggar är att det på den främre väggen sitter en Europakarta till 
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höger om whiteboardtavlan. Längst fram i salen står en TV-apparat med video på ett rullbord. 

Framför samma whiteboardtavla står katedern. Bänkarna går i en något mörkare gröngul ton 

än vad väggarna gör och är placerade i tre rader där bänkarna i ytterraderna står två och två 

och i mittraden står det tre bänkar.  Stolarna är av plast i en gulbeige nyans. Plastmattan på 

golvet har en ljusare grönaktig ton. I taket finns både ljudabsorberande plattor och 

nedhängande lysrörsarmaturer.  

 

Årskurs tre har svenska i sal B14 och denna sal är rent arkitektoniskt och interiörmässigt 

likvärdigt med B10 vad gäller färgsättning och möblering. Det som dock skiljer dessa två 

klassrum är att det i denna sal på två av väggarna sitter avlånga anslagstavlor där det finns 

olika typer av kartor och bilder. I detta klassrum tror vi att det har funnits en likadan list med 

eluttag som det fortfarande finns i B10. Denna list har dock tagits bort men skadorna på 

väggarna efter listen har inte reparerats och är därför iögonfallande då det på sina ställen 

saknas färg. Väggarna ser dessutom smutsiga ut.  
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4. Resultat 
 

Totalt medverkade 130 av 155 möjliga respondenter i enkätundersökningen. På 

Söderportgymnasiet deltog 30 av 31 elever i årskurs ett och 19 av 22 elever i årskurs tre. 21 

elever av 26 i årskurs ett och 15 av 23 i årskurs tre deltog på C4-gymnasiet. Antal 

medverkande i årskurs ett på Österänggymnasiet var 26 av 29 elever och i årskurs tre var det 

19 av 24 elever.  

 

Resultaten av enkätundersökningen presenteras under nedanstående tre rubriker som utgör de 

problemformuleringar som denna uppsats syftar till att besvara. Dispositionen utgörs av att 

svaren från respektive skola redovisas fråga för fråga för att belysa likheter och skillnader 

mellan och i förekommande fall, där vi anser det vara intressant, inom skolorna vad gäller 

årskurs och kön. Alla de siffror som presenteras i resultaten finns att tillgå i frekvenstabellen i 

Bilaga II. 

 

4.1 Hur upplevs klassrumsmiljön? 
 

Under denna frågeställning redovisar vi de frågor som rör mer konkreta synpunkter i 

klassrumsmiljön. För att göra en mer lättöverskådlig sammanställning över dessa svar buntar 

vi de frågor som vi anser hänga ihop enligt följande: 13, handlar om fräschhet, 14 tar upp 

temperatur, 16 och 20 berör utrymme och möblering, 25 och 26 handlar om ljud och 

belysning och 27 och 28 berör färgsättning av väggar och golv. Enkätfrågorna finns att tillgå i 

Bilaga I. Vissa av resultaten redovisas i tabellform där de för sammanhanget relevanta 

siffrorna anges i procent samt medelvärde. Några av resultaten redovisas i löpande text där vi 

även kommer att ange medelvärden för de aktuella frågorna. Svaren på fråga 22 kopplas ihop 

med resultaten från de andra frågorna för att betona om eleverna anser att de är delaktiga eller 

inte i utformningen av sitt klassrum.  
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Fråga 13: Fräschhet i klassrummet 

 

Tabell 3: Medelvärde för hur eleverna upplever fräschheten i klassrummet 

Skola Årskurs ett Årskurs tre Totalt 

Söderportgymnasiet 3,10 3,21 3,14 

C4-gymnasiet 3,38 3,40 3,39 

Österänggymnasiet 3,08 2,47 2,82 

  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån Tabell 3 konstatera att Söderportgymnasiets och C4-

gymnasiets svar i stort sett är likvärdiga mellan skolorna och att fräschheten är lite över tre på 

den femgradiga skalan. Eleverna vid Österänggymnasiet anser fräschheten vara under tre på 

skalan och det är särskilt årskurs tre som är missnöjda.  

 

Fråga 14: Klassrumstemperatur 

 

Tabell 4: Söderportgymnasiet, Fråga 14: Är temperaturen i klassrummet tillfredsställande? 

 Absolut inte    Absolut 

Årskurs 1 2 3 4 5 

Ett 23% 10% 27% 23% 17% 

Tre 10% 32% 26% 32% 0% 

 

 

Tabell 4 presenterar värdena för hur temperaturen upplevs i klassrummet på 

Söderportgymnasiet och det kan konstateras att årskurs ett tycker mer olika i frågan än vad 

årskurs tre gör då treorna över lag är mer missnöjda. Ändock kan det konstateras att eleverna 

på det stora hela verkar vara ganska nöjda. 
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Tabell 5: C4-gymnasiet, Fråga 14: Är temperaturen i klassrummet tillfredsställande? 

 Absolut inte    Absolut 

Årskurs 1 2 3 4 5 

Ett 0% 5% 28% 57% 10% 

Tre 0% 28% 28% 28% 16% 

 

 

På C4-gymnasiet är ingen av respondenterna helt missnöjda när det kommer till 

temperaturfrågan. Det verkar tvärtom vara så att man är tillfredställd eftersom hela 57 procent 

i årskurs ett har markerat en fyra. Det som dock skiljer de båda årskurserna åt är att i årskurs 

tre finns det fler som är mindre nöjda än i andra årskursen, vilken endast består av kvinnor. 

Det kan vara den avgörande faktorn i att det skiljer klasserna emellan.  

 

Tabell 6: Österänggymnasiet, Fråga 14: Är temperaturen i klassrummet tillfredsställande? 

 Absolut inte    Absolut 

Årskurs 1 2 3 4 5 

Ett 35% 50% 4% 11% 0% 

Tre 58% 16% 21% 5% 0% 

 

 

Till skillnad mot både eleverna på Söderportgymnasiet och C4-gymnasiet så kan det här 

konstateras att det stora flertalet av respondenterna på Österänggymnsiet, i Tabell 6, är 

missnöjda med temperaturförhållandena. Ingen i de två årskurserna uppger att de är helt nöjda 

och endast ett fåtal säger sig vara nöjda. Majoriteten av eleverna har svarat alternativ ett 

respektive två på denna fråga, vilket betyder att 85 procent i årskurs ett och 74 procent i 

årskurs tre har angett dessa alternativ. Eleverna i de båda årskurserna är därmed överens i 

denna frågeställning.  

 

Jämför vi de tre tabellerna (4, 5, 6) ser vi tydligt att eleverna vid Österänggymnasiet absolut 

inte är nöjda vad gäller temperaturen i klassrummen. Vid C4-gymnasiet finns det ingen elev 

som har uppgett graderingsskalans sämsta värde utan majoriteten av eleverna är tillfreds med 

temperaturen. Söderportgymnasiets elever står mittemellan de andra två gymnasieskolornas 

uppfattning, där eleverna tycker att temperaturen är tillfredsställande.   
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Fråga 16 och 20: Klassrumsutrymme och möblering 

 

Österänggymnasiets resultat visar enligt frekvenstabellen att denna skola i stort sett inte 

skiljer sig speciellt mycket från Söderportgymnasiet medan C4-gymnasiets elever är något 

mer positiva. Detta tror vi beror på att interiörer såsom möbler och möblering i förhållande till 

de aktuella lokalernas utrymmen är nyare på C4-gymnasiet än på de andra två 

gymnasieskolorna. Vad gäller klassrumsutrymme och möblering är det svårt att ge något totalt 

generellt svar eftersom svaren på denna slutna fråga har blivit jämt fördelade över 

graderingsskalan, vilket vi tror beror på att vi alla har olika tycke och smak och att detta blir 

tydligt i denna fråga. I svaren på fråga 21 a, vilken är en öppen fråga, framträder dock möbler 

som en viktig aspekt i hur klassrumsmiljön upplevs. Svaren på denna fråga analyseras vidare 

under punkt 4.2.  

 

Fråga 25 och 26: Ljud och belysning 

 

Söderportgymnasiet 

Utgår vi ifrån vad medelvärdet i frekvenstabellen klargör kan det konstateras att eleverna i 

årskurs ett är mindre nöjda vad gäller ljudnivån i klassrummet med ett medelvärde på 2,63 i 

förhållande till årskurs tre vars medelvärde ligger på 3,32. Anledningen till att dessa siffror 

skiljer sig åt tror vi beror på att man i årskurs ett ännu inte har funnit sin ”plats” i klassen 

eftersom man till viss del fortfarande befinner sig i ”smekmånadsfasen”, vid 

enkätundersökningens genomförande. En annan anledning kan också vara att man i årskurs ett 

är mindre mogen än vad man är i årskurs tre, vilket kan ge känslan av en stökigare miljö och 

därmed högre ljudnivå. Denna slutsats visar i så fall att de olika uppfattningarna kring 

området ljud beror mer på gruppen än på klassrumsmiljön.  

 

C4-gymnasiet 

Medelvärdet för ljudupplevelsen bland årskurs ett ligger på 3,43 kontra 2,87 för årskurs tre. 

Dessa siffror motsäger det vi tog upp för Söderportgymnasiet, att eleverna i årskurs ett är 

mindre mogna samt fortfarande befinner sig i ”smekmånadsfasen”. Vi står dock fast vid vår 

teori därom. Här tror vi att anledningen till att treorna upplever ljudnivån mer negativ än 

ettorna beror på klassrummet (A 23) i sig eftersom flera av eleverna i årskurs tre uppger att 
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ljud och buller från fläktar och dylikt i denna lokal upplevs som störande. Årskurs ett bedriver 

svenska i ett helt annat klassrum och upplever därför inte samma fenomen.  

 

Österänggymnasiet 

Det totala medelvärdet alla skolorna emellan visar att elevernas uppfattning vad gäller ljud 

inte skiljer sig speciellt mycket åt eftersom detta medelvärde är 2,98, vilket indikerar att 

eleverna på det stora hela är nöjda. Vad som dock skiljer sig åt skolorna emellan när vi ser till 

de resultat som berör Österänggymnasiet är att skillnaderna mellan de båda årskurserna inte 

skiljer sig speciellt mycket, vilket har varit fallet vid de övriga två skolorna. Ser vi dock till de 

resultat som anger genus visar siffrorna olika värden mellan könen i årskurs ett där 

medelvärdet bland männen ligger på 3,63 och för kvinnorna 2,50. Alltså upplever kvinnorna 

ljudnivån mer negativt än männen och en möjlig teori kring detta är till viss del det 

resonemang som vi redan påtalat där vi redovisar Söderportgymnasiet resultat. Med det menar 

vi vårt resonemang kring stökighet i klassrummet där kvinnorna tros uppleva detta tydligare 

än männen.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att eleverna vid de tre olika gymnasieskolorna vad 

gäller belysning i klassrumsmiljön inte skiljer sig från varandra. Därför väljer vi att inte 

presentera några sifferresultat i denna fråga utan bara belysa det som vi har kommit fram till i 

frågan här. Däremot när det kommer till hur eleverna upplever ljudnivån i klassrummet 

utmärker sig årskurs tre på C4-gymnasiet som anger ett sämre medelvärde än de andra 

årskurserna vid de två andra skolorna.  

 

Fråga 27 och 28: Färgsättning av väggar och golv 

 

Söderportgymnasiet 

Medelvärdet för de båda frågorna vid denna skola ligger på 2,61 och visar att eleverna tycker 

att färgsättningen av deras klassrumsmiljö mindre tillfredställande. Ser vi dock till hur 

eleverna har svarat på den enskilda frågan som berör färgsättningen av golvet så är 

skillnaderna större mellan årskurserna än det är vid frågeställningen av väggar. Anledningen 

till detta tror vi beror på att man i årskurs tre har vant sig vid denna miljö i förhållande till hur 

man ser på det hela i den lägre årskursen. Med det menar vi att man i årskurs tre inte tänker på 

eller lägger märke till detta lika mycket som man gör när man är relativt ny på skolan.  
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C4-gymnasiet 

3,39 är medelvärdet för denna skola och det högsta bland de skolor som har deltagit i denna 

undersökning vad gäller färgsättning av golv och väggar. Fast siffrorna ligger högre än vad 

Söderportgymnasiets siffror påtalar så kan vi ändå utläsa att man även här är något mer 

missnöjd i årskurs ett och att anledningen till detta alltså skulle vara att man i årskurs ett är ny 

på skolan och att man i årskurs tre vant sig vid klassrummens färgsättning och därmed vant 

sig vid denna miljö.  

 

Österänggymnasiet 

I paritet med elevernas uppfattning om hur de upplever temperatur hamnar hur eleverna 

upplever färgsättning av golv och väggar eftersom medelvärdet för den sistnämnda kategorin 

ligger på 2,03. Ser vi till hur medelvärdet ligger fördelat i de båda årskurserna kan vi 

konstatera att i årskurs ett är detta värde 2,27 och i årskurs tre 1,75. Dessa resultat säger att 

alla elever är missnöjda och särskilt utmärker sig årskurs tre. Medelvärdet för hur eleverna 

upplever färgsättningen ligger något lägre än vad det gör vid Söderportgymnasiet och mycket 

lägre än vid C4-gymnasiet. Anledningen till denna uppfattning tror vi beror på att 

Österänggymnasiet har mer nedslitna klassrum.  

 

Här är skillnaderna mellan alla tre skolorna markanta, där C4-gymnasiets elever är mest 

nöjda. Detta tror vi beror på att deras lokaler är de som senast har renoverats och fräschats 

upp. Söderportgymnasiets elever är mindre nöjda med färgsättningen av deras klassrum och 

eleverna vid Österänggymnaiset är de som är allra minst nöjda, vilket kan bero på att man inte 

har gjort några större renoveringar i klassrummen sedan denna skola byggdes.  

 

Fråga 22: Elevinflytande på klassrumsmiljön 

 

Vad som är intressant i detta sammanhang är att av det totala elevantalet ,130 stycken, på de 

tre skolorna så är det 109 stycken som svarar ”nej” på frågan ”Känner du dig delaktig i 

utformningen av klassrumsmiljön?”. Flera har gett utförliga kommentarer kring detta svar 

såsom ”Nej! Vi får inte vara delaktiga på något vis. Vi får ingen rätt att påverka utformningen 

av klassrumsmiljön, vilket är ett stort fel! Det är ju ändå vi, elever som ska lära oss, och då 

borde rummen anpassas efter hur vi tycker och känner!”, ”Nej, vi har väl inte fått påverka och 

säga hur vi vill att det ska vara, men det kanske kommer sen. Vi har ju bara gått här i 1 
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termin. Men än så länge har vi inte fått göra något som skulle förändra vår miljö”, ”Nej. Vi 

klagar på temp. men man får bara höra att det inte finns pengar. Alla stolar är i heller inte 

hela, detta däremot pga. eleverna. Vi får inte alltid sitta som vi önskar. Borden i grupper hade 

varit bättre!!! Men då är det lätt det bli mkt. snack”, ”Dom bara gör det utan att fråga”, ”Inte 

alls. Den enda delen vi tar är att vi får välja mellan ett antal obekväma stolar att sitta på. I 

övrigt nej”, ”Det har jag aldrig varit med om att vi elever får vara med och bestämma”, ”Dom 

Har glömt att fråga vad jag tycker på den punkten” och ”Nej, verkligen inte. Skolledningen 

skulle antagligen aldrig låta oss göra om klassrummen”. Några av eleverna utvecklar sitt svar 

genom att skriva att de inte vet vart de ska vända sig för att kunna påverka genom att skriva 

”Nej, jag vet inte vart jag ska vända mig”, ”Nej. Detta är första gången som vårt klassrum tas 

upp” och ”Nej. Kanske för att man är så pass ny på skolan”. Utav detta resultat menar vi att 

anledningen till att ovanstående aspekter inte graderas högre beror på det som svaren i fråga 

22 belyser – att eleverna anser att de inte får vara med och bestämma hur deras 

inlärningsmiljö ska se ut.   

 

Tolv stycken har inte svarat på denna fråga. Nio elever har svarat ”ja” och vissa av dessa har 

uppgett att de känner sig delaktiga eftersom de får flytta på bänkarna så att de kan sitta med 

en kompis bara de vid lektionens slut flyttar tillbaka dem som anledning. Ett par av jasägarna 

skriver ”Ja till viss del. Om vi inte är nöjda är det enkelt att ändra på klassrumsmiljön” och 

”Ja, Pratar mycket”. Dessa elever har dock inte vidareutvecklat vad som åsyftas med sina 

kommentarer, vilket gör dessa svar svårtolkade.  

 

På frågeställningen ”Hur upplevs klassrumsmiljön” kan vi göra följande sammanfattning av 

de resultat som har uppkommit inom varje område som presenteras ovan. När det kommer till 

hur fräschheten i klassrummet upplevs kan vi konstatera att det inom respektive skola inte 

råder några större meningsskiljaktigheter vare sig mellan kön eller mellan årskurser. Om vi 

ser till hur det ser ut skolorna emellan så är det Österänggymnasiet som är mer missnöjda än 

övriga. Inom området klassrumstemperatur kan vi utläsa ett liknande svar skolorna emellan 

som på frågan ovan. Vad gäller årskurserna emellan inom samma område finns där en 

avvikelse på C4-gymnasiet där årskurs tre, som endast består av kvinnor, är mer missnöjda än 

årskurs ett på samma skola. Det går inte att utläsa några skillnader mellan vare sig kön eller 

årskurs då det handlar om vad eleverna anser om klassrumsutrymme och möblering på 

respektive skola men när det kommer till skillnaderna skolorna emellan så utmärker sig C4-

gymnasiet som lite mer positiva än de övriga två skolorna. Vad gäller ljud och belysning kan 
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vi konstatera att det inte råder några skillnader skolorna emellan. På Söderportgymnasiet kan 

inga skillnader mellan könen utläsas. Däremot upplever årskurs ett på denna skola ljudnivån 

mer negativ än vad årskurs tre gör. På C4-gymnasiet är förhållandet tvärtom och på 

Österänggymnasiet finns inga påtagliga skillnader årskurserna emellan. Däremot anser 

kvinnorna i årskurs ett på Österänggymnasiet att ljudnivån är sämre än männen i samma 

årskurs och på denna fråga finns det således en skillnad mellan könen. Vad gäller färgsättning 

av väggar och golv så är Österänggymnasiets elever betydligt mer missnöjda än eleverna vid 

de andra två skolorna. Mellan kön respektive årskurs kan inga skillnader utläsas vid någon 

utav skolorna. När det kommer till frågan om elevinflytande angående klassrumsmiljön är 

svaren entydiga årskurser, kön och skolor emellan – man har inget inflytande alls.  

 

4.2 Tror eleverna att deras inlärning påverkas av klassrumsmiljön? 
 

För att besvara vår frågeställning under denna punkt använder vi oss av de resultat 

undersökningen ger på enkätfrågorna 8, 11, 12, 17, 23 och 21 a-c, se  

Bilaga I, varav fråga 21 a-c är öppna frågor som redovisas i löpande text genom att vi 

kategoriserar de erhållna svaren. Vi väljer att även här bunta frågor och detta gäller frågorna 

11, 12, 17 och 23, vilket beror på att vi anser att dessa frågor handlar om ”känslor” för 

tillgodogörande av inlärningen när eleven befinner sig i klassrumsmiljön, det vill säga 

koncentrationsförmåga, välbefinnande och arbetsro.  Resultaten presenteras genom att visa 

det totala värdet hur eleverna har besvarat ovanstående frågor.  

 

Fråga 8: Skolmiljöns påverkan på inlärningen 
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Diagram 1, Diagrammet visar om eleverna tror att skolmiljön påverkar deras inlärning 
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76 procent av alla respondenter har på denna fråga markerat alternativ fyra respektive fem på 

den femgradiga skalan. Detta resultat talar för att eleverna anser att skolmiljön är en 

betydande faktor för lärandesituationen. Denna slutsats drar vi eftersom frekvenstabellens 

siffror anger ett så samstämmigt resultat skolorna och årskurserna emellan, vilket ligger till 

grund för att vi bara redovisar det totala värdet för samtliga respondenter. Väljer vi att utgå 

ifrån genusperspektivet i denna fråga så finns det inte heller här några skillnader. 

 

Fråga 11, 12, 17 och 23: Elevernas ”känslor” för klassrumsmiljön  

 

Dessa fyra frågeställningar berör ”känslor” hos eleverna för tillgodogörande av inlärningen 

när eleven befinner sig i klassrumsmiljön, det vill säga koncentrationsförmåga, välbefinnande 

och arbetsro. De aktuella frågorna är Fråga 11: Känner du att du kan koncentrera dig och 

tänka klart i klassrumsmiljön?, Fråga 12: Känner du att du kan lära dig saker när du befinner 

dig i klassrummet?, Fråga 17: Får du arbetsro i klassrummet? och Fråga 23: Hur mår du när 

du befinner dig i klassrummet?  

 

Sammanställning av fråga 11, 12, 17 och 23
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Diagram 2, Diagrammet visar hur eleverna ”känner sig” då de befinner sig i skolmiljön 

 

Av diagrammet kan vi dra slutsatsen att respondenterna över lag känner att klassrumsmiljön 

är tillfredsställande åt det positiva hållet. Ställs resultatet i Diagram 2 i relation till resultatet i 

Diagram 1 kan vi fastslå att det finns åtgärder att vidta för att förbättra skolmiljön ytterligare 

så att eleverna kan känna att de kan koncentrera sig än mer, känna ett större välbefinnande 

och få mer arbetsro. Denna slutsats drar vi eftersom eleverna enligt Diagram 1 tror att deras 
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skolmiljö är betydelsefull för deras inlärning. Ställer vi detta i förhållande till den 

longitudinella aspekten så kan inga skillnader årskurserna emellan utläsas.   

 

Fråga 21a-c: Vad i klassrummet påverkar inlärningen MEST och MINST av 

efterfrågade saker i enkäten samt övriga saker som eleverna tar upp 

 

Det som det totala elevantalet vid alla tre skolorna anser påverka inlärningen MEST är 

”temperatur”. Två elever ger följande motivering ”Kylan. Man tänker inte på att arbeta och 

vill istället hålla sig varm och sitt vid elementen” och ”Att det är så kallt här. Ibland är det det 

enda man koncentrerar sig på och det tycker jag stör otroligt mycket”. Därefter kommer 

”arbetsro” och ”möblering”. Det är alltså dessa faktorer som är särskilt viktiga för att eleverna 

ska känna sig nöjda med klassrummen som inlärningsmiljöer. En del elever valde att inte 

besvara denna fråga och detta kan tänkas bero på att de redan anser sig ha besvarat frågan 

genom de slutna frågorna eller har eleverna inte förstått vad som efterfrågas. Ställs detta i 

relation till den i enkäten påföljande frågan om vad som påverkar inlärningen MINST 

konstateras det att eleverna anser att kategorin ”tavlor och dylikt” är minst viktig. ”Hur rent 

det är” och ”vad som händer utanför fönsterna” kommer därefter och som exempel på detta 

ges följande kommentar ”Det som sker utanför fönstren brukar inte påverka, vi sitter så högt 

upp”. Liksom på föregående frågeställning fanns det elever som valde att inte skriva något 

svar och anledningen kan även i detta fall tänkas vara densamma. 

 

På frågan om det är något utöver det som efterfrågats i enkäten som påverkar inlärningen har 

81 av 130 elever svarat ”nej” alternativt ”vet inte”. Att så pass många elever väljer att inte 

besvara denna fråga tror vi beror på att vi i de slutna frågorna har tagit upp det centrala och 

därmed fått frågan besvarad. Bland de elever som dock har skrivit något på fråga 21 c finns 

följande exempel ”Inget jag kommer på just nu, men vissa elever kan ju vara lite jobbigare än 

andra”, ”Att böckerna är bra”, ”Miljön, både socialt och praktiskt”, ”Den som sitter brevid”, 

”Vi får inte så mkt mat”, ”Hur folk runt omkring mig beter sig” och ”Lärarens attityd mot 

eleverna”. 

 

Totalt sett verkar det som att ett flertal elever anser att de inte har behövt ge något svar på 

dessa tre frågeställningar eftersom de kanske känner att de redan har gjort detta genom de 
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slutna frågorna. Samma fenomen är en trolig anledning till varför man har svarat ”nej” 

alternativt ”vet inte” på fråga 21 c. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av eleverna på frågeställningen ”Tror 

eleverna att deras inlärning påverkas av klassrumsmiljön?” genom sina svar anser att 

skolmiljön är betydelsefull och påverkar lärandesituationen. Detta är ett samstämmigt resultat 

skolorna, årskurserna och könen emellan. Den faktor som eleverna tycker påverkar 

inlärningen MEST är ”temperatur” och kategorin ”tavlor och dylikt” är den kategori som de 

anser påverkar MINST. Detta också oberoende av vilken skola, årskurs eller kön eleverna 

tillhör.  

 

4.3 Hur ser elevernas ideala klassrumsmiljö ut? 
 

Under denna punkt analyserar vi enkätfrågorna som handlar om elevernas ideala 

klassrumsmiljö, frågorna 10 och 30, se Bilaga I. Vad gäller fråga 10 bedöms den utifrån två 

kategorier vilka är ”ja” och ”nej”. Utöver detta kommer även kommentarer att presenteras 

som exempel på de svar som framkommer. Fråga 30 kategoriserar vi också genom att 

använda kategorierna ”färger”, ”övrigt”, ”möbler”, ”ljus/belysning”, ”ventilation/temperatur”, 

”vet inte” och ”nöjda”. Vi redovisar de tre största kategorierna totalt sett skolorna emellan.  

 

Fråga 10: Finns idealklassrummet på din skola? 

 

På denna fråga svarar 96 av 130 elever ”nej”. Några av eleverna har valt att komplettera sitt 

svar genom att till exempel skriva ”Jag trivs inte i något av klassrummen. Klassrummen är 

väldigt tråkiga och kala, nedstämmande”, ”Nja, jag tycker inte att det finns något klassrum i 

skolan som är riktigt trivsamt. Det finns ofta gammalt snus o matrester. Det är kallt i de flesta 

klassrummen och färgerna är tråkiga”, ”Nej, det finns det inte. Alla är kalla, skitiga och 

söndriga. Typ” och ”Nej, alla rum är kalla + inte speciellt snygga”. 

 

Resterande elever har uppgett att de har ett idealklassrum på sin skola och bland dessa svar 

framkom bland annat att majoriteten av dem som svarat ”ja” på Söderportgymnasiet har 

uppgett att deras idealklassrum finns och att detta klassrum är Idrottshallen. Idrottshallen är ju 
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egentligen inget direkt klassrum men är ändock en del av elevers undervisningsmiljö. 

Slutsatsen vi drar är att dessa elever är särskilt intresserade av ämnet Idrott och har därför 

uppgett denna lokal. Det intressanta med detta svar är att det är endast män som har uppgett 

Idrottshallen som sitt idealklassrum. Ett annat svar ifrån samma skola är följande ”Alltså, jag 

har inte funderat så mycket på det, men skolan och klassrummen är väldigt fina och 

trivsamma här på Söderport!”.  

 

På C4-gymnasiet uppgav samma svarsgrupp sal A23, vilken är densamma som deras 

svenskklassrum det vill säga salen som varit utgångspunkt vid undersökningen i fråga. De 

andra idealklassrummen som togs upp var danssalen, Söderports fysiksal, A10, A20 och 

datasalen och ”Svenskklassrummet 3:e våningen. det är mysigt. svenska”, vilket också 

matchar det andra klassrummet som vi har undersökt.  

 

Även på Österänggymnasiet fanns det några elever som sa sig ha ett idealklassrum och angav 

följande ”Bildsalen är trevlig. Stort rum med stora rum och lite bilder och figurer”, en elev 

menar att musikklassrummet är idealklassrummet och en annan att det är B35. Majoriteten av 

jasägarna uppgav att Språkstudion var deras idealklassrum och följande är några exempel på 

detta ”Min favoritsal är språkstudion, för att det är riktigt modernt, trevligt, varmt och bra 

miljö där inne” ”Språkstudion. Stort och ljust, sköna stolar och nya saker”, ”Språkstudion. 

Där är relativt varmt och där är sköna stolar. Det är en stor sal vilket gör att det bli lugnare 

arbetsmiljö”. Det fanns även de elever som inte tog ställning i frågan utan svarade ”Alla 

klassrum har brister och fel, men de är ok. Självklart kan varje klassrum förbättras”.  

 

Inget särskilt genusperspektiv kan utläsas i denna fråga. Detsamma gäller skolorna och 

årskurserna emellan. Dock bör nämnas att några få män på Söderportgymnasiet förespråkade 

Idrottshallen som sitt idealklassrum. Anledningen till detta tror vi är att dessa män är 

intresserade av ämnet Idrott och därför utmärker denna lärandemiljö.   

 

Fråga 30: Hur tycker du att klassrummet ska se ut för att tillfredsställa din 

inlärning? 

 

Klart är att eleverna har en uppfattning om hur de skulle vilja att deras klassrum ska se ut för 

att tillfredställa deras inlärning. Från de erhållna elevsvaren kan vi urskilja kategorierna 
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”färger” och ”möbler” som särskilt viktiga. ”Borden i grupper, lite modernare gardiner, inte 

bara ljusgula väggar och golv, lite färg! Fönster i alla salar!”, ”Mer färg och bättre belysning. 

Allting i klassrummen ser så ljust ut och det är så tråkigt. Bättre med färg och gardiner. 

Dessutom är det så KALLT överallt”, ”Varma färger på vägarna. Hela bänkar i samma färg. 

Tavlor som kanske sätter igång fantasin än aning som man kan ta hjälp av när det är jobbigt”  

och ”Att det ska vara trivsamt och ljusa färgsättningar, inget som skär sig tex det som vi har 

nu, grönt golv och gula väggar. Det ska finnas plancher och annat på väggarna för att 

underlätta för oss och inlärningen. Så att vi kan koncentrera oss bättre!” är exempel på vad 

eleverna anger gällande kategorin ”färg”. Det eleverna förespråkade kring kategorin ”möbler” 

var bättre stolar alternativt soffor att sitta i genom att säga ”att möblerna borde vara 

ergonomiska så att vi skulle slippa rygg och nackbesvär”, ”Stolar och bord är dåligt 

ergonomiskt utformade”, ”som ett barns lekrum som stimulerar min kognitiva förmåga, som 

en djungel hade varit mysigt” och ”Nytt. Nya bord och stolar, nymålat och fint gör det 

tillfredställande”. 

 

Kategorin ”övrigt” var en lika stor kategori som de två ovan nämnda och exempel på vad 

eleverna tog upp är följande citat ”Det ska vara fina gardiner och övriga textilier. Läraren 

måste ha minst ett plagg från Dolce o Gabbana” och ”Plasma TV, datorer till alla”. ”Lite mer 

personligt”, ”Tycker det borde finnas hörselskydd så att man kan få tyst när man ska få läsa 

annars kan jag inte läsa”, ”Hur som helst. Det är lärarna som är viktiga” och ”Det ska vara 

rent och mysigt”.  

 

Kring frågeställningen ”Hur ser elevernas ideala klassrumsmiljö ut?” kan vi 

sammanfattningsvis säga att majoriteten av eleverna inte anser att deras idealklassrum finns 

representerat vid deras skola. Detta skiljer sig inte åt om vi ser till skolorna emellan, 

årskurserna emellan eller könen emellan. Det finns dock några få elever vid varje enskild 

skola som säger att deras idealklassrum finns på den skola som de går på och ger exempel på 

vilket detta klassrum skulle vara. När det kommer till hur ett idealklassrum ska se ut har 

eleverna en klar uppfattning om hur de skulle vilja att deras klassrumsmiljö ska se ut för att 

tillfredsställa inlärningen på bästa möjliga sätt. Eleverna anser att ”färger” och ”möbler” är 

särskilt viktiga i detta sammanhang. På denna frågeställning ger eleverna en hel del 

konstruktiva förslag. Inte heller här kan vi utläsa några skillnader skolorna, årskurserna och 

könen emellan.  
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5. Resultatdiskussion 
 

Utgår vi ifrån våra frågeställningar ”Hur upplevs klassrumsmiljön?”, ”Tror eleverna att deras 

inlärning påverkas av klassrumsmiljön?” och ”Hur ser elevernas ideala klassrumsmiljö ut?” 

har vi kommit fram till följande resultat, teorier och slutsatser i förhållande till vad som sägs 

under rubriken Tidigare forskning.  

 

Fräschheten i de klassrum som enkätundersökningen utgått ifrån upplevs tillfredsställande av 

respondenterna på Söderportgymnasiet och C4-gymnasiet medan de svarande på 

Österänggymnasiet är mer missnöjda. Detta kan ställas i förhållande till det resultat som 

Kristianstads kommun erhållit i sin undersökning från 2004. Österänggymnasiets elever var 

mest missnöjda även i denna undersökning. Att lokalerna på denna skola enligt två olika 

undersökningar ger liknande svar, det vill säga att de upplevs som mindre fräscha, tror vi 

beror på att de är mer slitna och ”omoderna” vad gäller färgsättning än de andra två skolorna.  

 

Under rubriken Tidigare forskning tar vi upp att ett av de områden som Gudmundsson (1997) 

reflekterar över vad gäller inlärningsmiljöer är temperatur. Han menar att hur vi upplever 

temperaturen och hur vi vill ha det i vår inlärningsmiljö är mycket individuellt. Vidare tar han 

upp att kvinnor som regel vill ha det varmare än män. Utifrån resultaten av vår undersökning 

kan vi på detta område se att det råder viss skillnad mellan årskurs ett och tre på C4-

gymnasiet. Detta kan vara intressant med tanke på att det i årskurs tre bara var kvinnor som 

besvarade enkäten och denna grupp är mer missnöjda än årskurs ett som består av både 

kvinnor och män. Utifrån vad Gudmundsson (1997) säger skulle vi kunna anta att dessa 

kvinnor i årskurs tre på C4-gymnasiet är missnöjda för att det skulle vara för kallt.  Detta är 

dock inget som vi rent konkret kan uttala oss om utan bara tolka in i de svar som vi har 

erhållit. Även på detta område utmärker sig Österänggymnasiet genom att de svarande 

verkligen är missnöjda med temperaturen oavsett kön och därför upplevs klassrumsmiljön 

mindre bra. På frågan om vad som påverkar MEST svarar majoriteten att det är temperaturen 

som de tycker är alltför låg. ”Kylan. Man tänker inte på att arbeta och vill istället hålla sig 

varm och sitt vid elementen” och ”Att det är så kallt här. Ibland är det det enda man 

koncentrerar sig på och det tycker jag stör otroligt mycket” kommenterar några elever. 

Ohlsson och Persson  (2001) har bland annat undersökt om elever känner stress i sin 

klassrumsmiljö och de får till svar att en kylig temperatur kan vara stressande. Detta menar vi 
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kan ställas i paritet med citaten ovan om elevers upplevelser vid Österänggymnasiet, vilket 

även bekräftas under både fråga 10 och 30 där det är elever som har påtalat kylans effekt i 

förhållande till elevernas inlärning. 

 

Vad gäller utrymme och möbleringen i klassrummen har vi svårt att utläsa något generellt 

eftersom svaren är jämt fördelade över graderingsskalan 1-5. Detta kan dock knytas an till vad 

Gudmundsson (1997) säger om att några föredrar att sitta på hårda stolar och andra föredrar 

mjuka stolar. För att inlärningsmiljön ska upplevas som tillfredsställande borde klassrummet 

innehålla både hårda och mjuka stolar. Detta är alltså olika från person till person. Det enda 

klassrummet, av dem som var utgångspunkter för enkätundersökningen i fråga, som hade 

några mjuka stolar var sal A23 på C4-gymnasiet som av flera elever på denna skola menade 

var deras idealklassrum. Dranger Isfält (1999) menar att möblerna i ett klassrum är avgörande 

för vilken lokaleffektivitet man uppnår. Hon menar dessutom att för att alla elever ska kunna 

ta miljön i ett klassrum i besittning bör den utgöras av för alla funktionella möbler. Förutom 

att det var temperaturen som påverkade MEST i klassrumsmiljön angavs även möbler. 

Resultatet i Ohlsson och Perssons examensarbete (2001) anger att deras respondenter är nöjda 

med bänkar och stolar men det anges vidare inte någonting om dess utformning. I motsats till 

vad våra elever har svarat på fråga 10 och 30 så kan vi konstatera att eleverna inte är nöjda 

med bänkar och stolar trots att svaren på de slutna frågorna 16 och 20 inte visar detta utfall. 

Detta kan vi påstå eftersom vi på fråga 10 och 30 använt oss av öppna frågeställningar och 

därmed fått konkreta svar såsom ”att möblerna borde vara ergonomiska så att vi skulle slippa 

rygg och nackbesvär” och ”Stolar och bord är dåligt utformade”.  

 

På området ljud får vi fram ett mer varierat resultat där vi vid Söderportgymnasiet och C4-

gymnasiet kan utläsa en skillnad årskurserna emellan dock i ett omvänt förhållande. På 

Söderport är det årskurs ett som är mindre nöjda med ljudnivån, vilket vi tror bero på att man 

som elev ännu inte har funnit sig tillrätta i sin klass och därmed befinner sig i 

”smekmånadsfasen” och fortfarande känner lite på varandra. Eftersom skillnaderna mellan 

årskurserna ligger på cirka 0,7 i medelvärde kan det också tyda på att vissa elever har lämnat 

den tidigare nämnda fas och befinner sig på intågande i nästa fas ”konfliktfasen” och är 

därmed något känsligare för störande moment. En annan anledning till att det skiljer sig åt vid 

denna skola är att man i årskurs ett är mindre mogen än vad man är i den högre årskursen då 

man står på gränsen in i den ”riktiga” vuxenvärlden med tanke på att eleverna snart tar 
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studenten och därmed ska ut i verkligheten. Dessa teorier är inget som kan befästas i det som 

vi tar upp i Tidigare forskning utan det är två slutsatser som vi själva har kommit fram till.  

 

Ställer vi då dessa slutsatser till hur det ser ut på C4-gymnasiet så kan man säga att här faller 

det som ovan nämns men vi ser inga paralleller mellan anledningarna till varför eleverna på 

de olika skolorna och i de olika årskurserna får ett omvänt resultat. Det vi istället kan 

konstatera är att eleverna i årskurs tre vid C4-gymnasiet upplever ljud och buller från 

fläktarna som mer störande och att detta är i just deras klassrum, A23. Detta kan bekräftas 

vara den bakomliggande anledningen eftersom även Holm (1989) påtalar detta i sin rapport 

efter de resultat hon har erhållit. Holm (1989) har fått fram samma resultat där elever och 

lärare vid tre olika skolor uppger att ventilationssystemet bullrar och upplevs som störande. 

Gagnière (2000) påtalar även hon problematiken med att eleverna som har ingått i hennes 

undersökning upplever störande ljud som något negativt i sin klassrumsmiljö. Det som dock 

skiljer Gagnières resultat från Holms och vårt resultat är att Gagnière uppger störande ljud 

utanför klassrummet som anledning.  

 

På Österänggymnasiet finns det inga större skillnader årskurserna emellan inom området ljud. 

I detta sammanhang är det istället intressant att lägga märke till att det är skillnader mellan 

könen där kvinnorna i årskurs ett upplever ljud mer negativt än männen. Vår teori och slutsats 

kring detta ligger i likhet med det som vi talade om vad gäller Söderportsgymnasiets 

anledningar, att kvinnorna upplever sin klassrumsmiljö mer stökig än männen och är därför 

mer negativt inställda i denna fråga. Vill vi dra det riktigt till sin spets så vill vi också påstå att 

det allmänt vedertagna är att män mognar senare än kvinnor och därför ibland kan upplevas 

som mer störiga och stökiga, vilket kan hänga ihop med detta resultat.  

 

Ser vi till de resultat som vi har fått fram i vår undersökning vad gäller belysning så kan vi 

konstatera att de tre aktuella skolorna har en samstämmighet i denna fråga där de tillfrågade 

eleverna uppger att de upplever området belysning i sitt svenskklassrum som tillfredställande. 

Samtidigt säger dock en elev, vilket redovisas under punkt 4.3, att det skulle vara bättre 

belysning och att ”Allting i klassrummen ser så ljust ut och det är tråkigt”. Detta uttalande 

visar bara att det finns olika uppfattningar i frågan vilket är precis det som Gudmundsson 

(1997) också säger. Han säger att eftersom vi alla är olika så vill vi iordningställa 

klassrummet utifrån hur vi själva uppfattar saker och ting såsom att vissa vill ha stark 

belysning och andra vill ha svag. Det vi skulle kunna göra i detta fall är att titta på hur denna 
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elev har besvarat fråga 26 bland de slutna frågorna men det anser vi vara irrelevant i 

sammanhanget eftersom det rör sig om en enda elev som har uttalat sig på detta vis. Jämför vi 

vad Kristianstads kommuns nätbaserade enkätundersökning (2004) kom fram till så stämmer 

våra siffror väl överens med de resultat som kommunen presenterar. Det som dock ska 

tilläggas med kommunens rapport är att de inte har specificerat sina frågor lika noggrant som 

vi har, vilket gör att man inte kan utläsa exakt vad eleverna tycker om området belysning. 

Kommunen har i sin undersökning valt att formulera frågan enligt följande ”Hur miljön i 

klassrummet är (luft, ljus, värme, färg etc.)?”. Detta kräver en oerhörd tolkningsförmåga av 

läsaren för att kunna utläsa något egentligt resultat.    

 

Tittar vi vidare på vad vi tagit upp under Tidigare forskning, när det kommer till belysning så 

är där flera av författarna som tar upp belysningens värde och påtalar att både lärare och 

elever har behov av en utvecklande och god arbetsmiljö där man bland annat poängterar att 

det ska vara hög kvalitet på belysning. Ett exempel på detta är Gudmundsson (1997) som 

menar på att elevernas prestationsförmåga påverkas av ljuset i klassrummet och Ohlsson och 

Persson (2001) som fått fram i sin undersökning att dålig belysning kan leda till att eleverna 

känner stress.  

 

Färgsättning anses av eleverna vara en viktig faktor i deras inlärningsmiljö. Detta menar både 

vi och några av de forskare som vi belyser i Tidigare forskning. Vårt resultat visar dock att det 

finns skillnader skolorna och årskurserna emellan samt skillnader om färgen på väggarna och 

golven där eleverna uppfattar färgen på väggarna som mer negativ än färgen på golven. 

Anledningen till detta tror vi beror på att man i årskurs tre har vant sig vid hur 

klassrumsmiljön ser ut och därmed inte reflekterar så mycket kring detta. Ohlsson och 

Persson (2001) kommer också fram till samma resultat om att eleverna upplever färgen på 

väggarna som fula. Våra resultat visar att Österänggymnasiet är betydligt mer missnöjda med 

färgsättningen på sin skola än vad eleverna vid C4-gymnasiet är och det tror vi beror på att 

Österänggymnasiets klassrum är mer nedslitna, vilket befästs om man tittar på hur vi 

beskriver respektive skolas berörda klassrum. På Österänggymnasiet har man inte ens 

bemyndigat sig med att måla över den bortrivna färg där vi tror att det suttit ett eluttag utan 

valt att låta det vara som det är.  

 

Ser vi rent konkret till vad eleverna skriver under fråga 30 om hur de vill att klassrummet ska 

se ut för att tillfredställa deras inlärning så är där flera av dessa elever som skriver om 
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färgsättningen i denna lokal. Att detta är viktigt ser vi genom att till exempel huvudläraren i 

svenska på Danderyds gymnasium (1984) påtalar de ljusa pastellfärgerna som tilltalande och 

att en annan lärare vid samma skola betonar de mörka väggarna som betungande. På 

Nordendahlsskolan (1984) betonar man också vikten av att inte ha för grälla färger utan att 

inredningen ska ge ett varmt och vänligt intryck. Även Gudmundsson (1997) tar upp vilken 

roll färger i en lärandemiljö kan inverka genom att säga ”De påverkar vårt humör och 

stimulerar på olika sätt” och fortsätter sedan med ”Forskare säger att det sätt på vilket vi 

påverkas av färger beror på vår personlighet och vårt sinnestillstånd för tillfället”. I relation 

till det sistnämnda får vi hålla med om att det till viss del handlar om personers olika tycke 

och smak och att det därför kan bli svårt att låta eleverna välja vilken färg de till exempel vill 

ha på klassrumsväggarna eftersom svaren kan bli oerhört varierande. Det man dock kan säga 

är att den stora massan i stort har liknande uppfattningar om saker och ting och det vi kan se 

utifrån vår undersökning där många av de elever som har tagit upp färgsättning anser att det 

ska vara varma och ljusa färger, inget som skär sig vilket i sin tur matchar det som Dranger 

Isfält (1999) tar upp. Dranger Isfält (1999) tar upp vad hon kallar visuellt buller som innebär 

att alltför starka färger och mönster på inredningen ihop med elevers färgglada kläder kan ge 

ett mycket oroligt intryck, vilket vi är benägna att hålla med om. Ser vi rent konkret på det 

faktum att vår undersökning är gjord på just de tre skolor som även Kristianstads kommun 

(2004) har gjort går det egentligen inte att ställa våra resultat mot kommunens eftersom 

kommunens undersökning inte specificerat tar upp området färg utan bakar in det tillsammans 

med flera olika faktorer såsom luft, ljus, värme etcetera. Detta faktum visar att vår 

undersökning behövs för att ytterligare markera vad och hur eleverna uppfattar som positivt 

och negativt i sin klassrumsmiljö.  

 

När det kommer till elevinflytande på klassrumsmiljön så menar Björklid (2005) att i enlighet 

med Lpo 94 ska man göra eleverna delaktiga i utformandet av deras inlärningsmiljö. Utifrån 

vad som även tas upp i Lpf 94 om att alla som arbetar i skolan ska ”gemensamt med eleverna 

ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” samt att ”Skolan skall sträva mot 

att varje elev tar personligt ansvar för […] sin arbetsmiljö” visar vår undersökning att så inte 

är fallet. Detta konstaterande kan vi göra eftersom 109 elever av 130, vilket motsvarar cirka 

84 procent, svarar ”nej” på frågan ”Känner du dig delaktig i utformningen av 

klassrumsmiljön?”. Vårt resultat kan knytas an till Gagnières analys (2000) av sin 

undersökning där hon också kommer fram till att få elever upplever att de har möjlighet att 

själva vara delaktiga i att utforma miljön i klassrummet. Dessa två undersökningsresultat 
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bekräftar det som Gudmundsson (1997) poängterar om betydelsen av att involvera eleverna i 

hur deras klassrumsmiljö ska se ut. Som anledningar till detta uppger han att man på detta vis 

får eleverna att känna sig delaktiga, engagerade och att eleverna förstår vikten av sin 

inlärningsmiljö.  

 

Ser vi till vår enskilda frågeställning ”Hur tror eleverna att deras inlärning påverkas av 

klassrumsmiljön?” i förhållande till vad Gudmundsson (1997) säger om att 70 procent av 

eleverna starkt berörs av de miljömässiga faktorerna och att den yttre studiemiljön är en 

avgörande faktor för elevers studieförmåga. Ställer vi detta i relation till våra resultat kan vi 

bara bekräfta det som Gudmundsson (1997) säger. 76 procent av våra respondenter har på 

denna fråga markerat alternativ fyra eller fem på den femgradiga skalan. Det innebär att 

klassrumsmiljön är en viktig faktor i lärandeprocessen och är något som vi som arbetar på 

skolan måste ha i åtanke. Vi ser även i vår undersökning att de elever som är mest nöjda med 

sin inlärningsmiljö är de elever som går på C4-gymnasiet och de elever som är mest 

missnöjda går på Österänggymnasiet. Vi är övertygade om att detta missnöje beror på att 

denna skola är mest eftersatt vad gäller uppfräschning och underhåll av befintlig skolmiljö.  

 

Holm (1989) är en annan forskare på området som påvisar att den fysiska miljön inverkar på 

elevers sätt att agera och fungera. Även Dranger Isfält (1999) betonar inredningens vikt i 

förhållande till en god skolmiljö genom att mena på att ”En trivsam och väl fungerande 

inredning gynnar lärandeprocessen”. I Ohlsson och Perssons examensarbete (2001) undersöks 

också om eleverna tror att klassrumsinredningen påverkar deras lärande. Det resultat dessa 

författare kommer fram till är att majoriteten av eleverna tror att klassrumsmiljön påverkar 

deras lärandeprocess, vilket är samma resultat som vi har erhållit.  

 

Svaren som belyser elevernas ”känslor” för klassrumsmiljön visar att det finns förbättringar 

att vidta och att detta är av största vikt i och med att eleverna är så övertygade om att 

klassrumsmiljön är betydelsefull i förhållande till deras lärande. Med detta vill vi 

medvetandegöra oss själva, blivande lärare, och andra som arbetar inom skolan om hur viktig 

arbetsmiljön är. Med det menar vi inte bara för personalen utan även för eleverna eftersom det 

faktiskt också är deras arbetsmiljö det handlar om och därmed borde eleverna ha mer 

inflytande i den reella världen. 
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Vad som skulle vara intressant att undersöka vidare är att fokusera på varje enskild skola där 

alla, både elever och personal, skulle få besvara en likvärdig enkät som den som vi har använt 

oss av. Detta skulle kunna ge ett bra underlag för att kunna konstatera vad som skulle behöva 

förändras i arbets- och inlärningsmiljön för att tillfredställa så många som möjligt. En annan 

variant av undersökning inom området vore att intervjua elever och anställda på berörd skola.  

 

5.1 Metoddiskussion 
 

Då det visade sig att alla enkätfrågor inte behövde analyseras för att nå ett resultat i 

förhållande till våra problempreciseringar har vi i detta examensarbete valt att endast belysa 

de frågor och resultat som vi anser vara relevanta för att kunna uppfylla vårt syfte. Övriga 

svar går att tillgå i frekvenstabellen, Bilaga II. Frekvenstabellen speglar det totala resultatet på 

alla tre skolorna och vill du som läsare ha reda på resultatet på den enskilda skolan så kan du 

vända dig direkt till skribenterna för att erhålla denna information.  

 

Det interna bortfallet har varit oerhört lågt och det har bara gällt någon enstaka fråga till 

exempel fråga 21a-c, vilket vi tror beror på frågans formulering. Intressant i sammanhanget är 

dock att det bara var elever i årskurs ett som vid enkätundersökningens genomförande hade 

frågor om vad som menades med denna fråga. Detta löste sig genom att vi var på plats vid 

undersökningstillfället och därmed kunde förklara vad som åsyftades.  

 

Vår förhoppning från början var att belysa alla resultat utifrån de totala resultaten, skola för 

skola, årskurs för årskurs samt genusperspektivet. Det visade sig dock att bästa metoden var 

att låta resultaten styra hur vi skulle presentera vårt material, det vill säga där resultatet inte 

uppvisar till exempel något speciellt genusperspektiv så har vi valt att utelämna denna aspekt. 

Vad gäller fråga 8 var vi från början inne på att presentera denna frågeställning utifrån skola 

för skola och årskurs för årskurs men då det visade sig att resultaten var så samstämmiga fann 

vi det inte vara relevant att lägga fram det på ett annorlunda sätt än det sätt som vi gör.  
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6. Sammanfattning 
 

Flertalet forskare som belyses under rubriken Tidigare forskning tar upp att klassrumsmiljön 

är en viktig faktor för lärandeprocessen. Förutom denna aspekt konkretiseras även hur elever 

uppfattar sin reella klassrumsmiljö samt om eleverna känner sig delaktiga i utformandet av 

klassrumsmiljön och vilken betydelse detta i så fall kan ha för inlärningen.  

 

Syftet är att ta reda på hur klassrumsmiljön påverkar elevers inlärning, om eleverna känner sig 

delaktiga av denna miljö samt vad det är i klassrumsmiljön som är särskilt påtagligt. För att 

kunna uppfylla syftet har vi utgått ifrån tre frågeställningar, vilka är ”Hur upplevs 

klassrumsmiljön?”, ”Tror eleverna att deras inlärning påverkas av klassrumsmiljön?” och 

”Hur ser elevernas ideala klassrumsmiljö ut?”.  

 

För att komma fram till ett resultat har vi utgått ifrån den kvantitativa metoden genom att göra 

en enkätundersökning. Undersökningen är utförd på tre gymnasieskolor i Kristianstad 

kommun. Respondenterna läste det Samhällsvetenskapliga programmet och gick i årskurs ett 

respektive tre. Två klasser på varje skola valdes ut att delta. Totalt är det således sex klasser 

som har svarat på enkäten.  

 

I resultatdelen kommer vi fram till följande svar på våra frågeställningar. På första 

frågeställningen kan vi konstatera att resultaten är oerhört varierade beroende på de olika 

aspekterna som belyses vilka bland annat är fräschhet, temperatur, utrymme och möblering i 

klassrummet. På vissa av dessa frågor är eleverna samstämmiga både vad gäller skolorna, 

årskurserna och könen emellan och på andra frågor skiljer sig svaren markant. Den andra 

frågeställningen besvarar tre fjärdedelar av eleverna med att de tror att klassrumsmiljön 

påverkar deras inlärning. Detta oberoende av vilken skola, årskurs eller kön respondenterna 

tillhör. På den tredje frågeställningen anger majoriteten av eleverna att deras idealklassrum 

inte finns representerat på deras respektive skola. Däremot ger många av respondenterna 

förslag på hur de tycker att klassrummet ska se ut för att tillfredsställa deras inlärning såsom 

skönare möbler, varma färger och behaglig temperatur. 

 

Utav de resultat som har framkommit drar vi slutsatserna att eleverna är mycket övertygade 

om att klassrumsmiljön påverkar deras inlärning samt att eleverna inte känner sig delaktiga i 
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klassrummens utformande men att detta sistnämnda är en viktig faktor för lärandeprocessen 

eftersom det bland annat handlar om elevernas arbetsmiljö. En annan slutsats vi kan dra är att 

bland det viktigaste i klassrumsmiljön handlar om temperatur, färg och möbler, men att detta 

också är mycket individuellt. En annan slutsats är eleverna är medvetna om hur de skulle vilja 

att deras ideala klassrumsmiljö ska se ut för att tillfredställa deras inlärning genom att ge 

exempel på vad som skulle kunna förbättra denna inlärningsmiljö. Här handlar det också om 

individuellt tyckande men det vi vill påtala är att dessa elevaspekter är väl värda att beakta.  
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Bilagor 
Bilaga I 
Enkätfrågor 

Markera EN SIFFRA på varje graderingsfråga (1-5) och besvara resterande frågor med egna 
ord. 
 
1. Kön:     Man    Kvinna  

 

2. Vilken gymnasieskola går du på? …………………………………………………………… 

 

3. Vilken årskurs går du i? ……………… 

 
4 Trivs du i skolans lokaler?   Absolut inte 1 2 3 4 5 Absolut

          
5 Tycker du skolan är i gott skick  Absolut inte 1 2 3 4 5 Absolut

          
6 Är du nöjd över skolans utformning?  Absolut inte 1 2 3 4 5 Absolut

          
7 Har skolan gott rykte vad gäller 

lokalerna?   Absolut inte 1 2 3 4 5 Absolut
          

8 Tror du att skolmiljön påverkar din 
inlärning?   Absolut inte 1 2 3 4 5 Absolut

          
9 Är det stor skillnad mellan de olika 

klassrummen?   Absolut inte 1 2 3 4 5 Absolut
 
 
10. Finns ditt idealklassrum på din skola? Om ja, i så fall vilket, och vad är det om gör det till 
det ideala? Vilket ämne undervisas i detta klassrum?   
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Miljön i ditt svenskklassrum 

 
11 Känner du att du kan koncentrera dig 

och tänka klart i klassrumsmiljön 
 Absolut 

inte 
1 2 3 4 5 Absolut

          

12 Känner du att du kan lära dig saker när 
du befinner dig i klassrummet?  

 Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

13 Upplever du att det är rent i 
klassrummet?  

 Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

14 Är temperaturen i klassrummet 
tillfredsställande?  

 Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

15 Påverkas du av vad som finns på 
väggarna i form av tavlor och dylikt?  

 Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

16 Upplever du att det är tillräckligt med 
utrymme i klassrummet för alla 
arbetsmoment?  

 Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

17 Får du arbetsro i klassrummet?   Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

18 Påverkas din inlärning av det som sker 
utanför klassrumsfönstret?  

 Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

19 Känns klassrummet trivsamt?   Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

          

20 Är möbleringen i klassrummet 
tillfredsställande för alla arbetsmoment? 

 Absolut 
inte 

1 2 3 4 5 Absolut

 
 
21 a. Vad är det i klassrumsmiljön av efterfrågade saker som påverkar din inlärning MEST? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
21 b. Vad är det i klassrumsmiljön av efterfrågade saker som påverkar din inlärning MINST? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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21 c. Är det något utöver efterfrågade saker som påverkar din inlärning? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
22. Känner du dig delaktig i utformningen av klassrumsmiljön? Motivera på vilket sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
23 Hur mår du när du befinner dig i 

klassrummet?  
 Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 

          

24 Hur upplever du luften i klassrummet?   Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 

          

25 Hur upplever du ljudnivån i 
klassrummet? 

 Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 

          

26 Hur upplever du belysningen i 
klassrummet?  

 Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 

          

27 Hur upplever du färgsättningen av 
väggarna i klassrummet?  

 Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 

          

28 Hur upplever du färgsättningen av golvet 
i klassrummet?  

 Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 

          

29 Hur upplever du gardiner och övriga 
textilier?  

 Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 

 
 
30. Hur tycker du att klassrummet ska se ut för att tillfredställa din inlärning? 
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Bilaga II 
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