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Abstract 
 
Tidigare forskning kring klassrumsmöblering visar på att den med fördel sker efter 
undervisningsform; exempelvis gruppkonstellationer för grupparbeten och rader för 
individuellt arbete. Rader framställs som den konstellation av möbler som har den mest 
positiva effekten på elevernas beteende, och är den vanligaste möbleringen i svenska skolor. 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken uppfattning lärare som undervisar i 
grundskolans senare år har kring möblering och placering av elever i klassrummet kopplat till 
studiero. Sex lärare intervjuades för att kunna ge en bild av hur lärare på fältet arbetar med 
och resonerar kring ämnet. Resultatet av studien visar att lärarna delvis är missnöjda med 
klassrummen som de ser ut idag. De har olika tankar kring använd möblering i klassrummet 
och anger att de främst möblerar efter innehållet i undervisningen och för att främja 
elevernas lärande. De intervjuade lärarna sa sig inte möblera med studiero som huvudsyfte, 
men använder däremot placering av elever i klassrummet som en strategi för att skapa 
studiero. Med studiero som ett viktigt mål sprids de elever som tenderar att störa de andra ut i 
klassrummet. Då lärarna använder olika sorters konstellationer av möbler, samt byter 
klassrum mellan lektionerna, uppkommer svårigheter att skapa och upprätthålla önskvärda 
möbleringar. Slutsatsen är att lärare med fördel hade kunnat arbeta gemensamt i lärarlaget 
med möblering och placering för att underlätta i arbetet med detta och för att skapa goda 
förutsättningar för elevernas lärande. 
 
 
Ämnesord: Klassrum, möblering, placering, studiero, uppfattningar, lärare    
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1 Inledning 

Klassrummet är menat att vara den huvudsakliga platsen för lärande i skolan. Det är i 

klassrummet undervisning mestadels bedrivs, och det är där eleverna förväntas prestera. 

Utformningen av klassrummet kan vara av betydelse i flera avseenden, och främst för att få 

undervisningssituationer att fungera väl. Johansson, Skillström-Carlsson och Ring (2007) 

menar att klassrumsmiljön både påverkar inlärningen och välmåendet bland eleverna och att 

lärare därför behöver utveckla sin syn på hur möbleringen kan se ut i undervisningen. 

Klassrummets fysiska miljö har sett likadan ut under lång tid, och det kan finnas skäl att ställa 

frågor om hur dagens klassrum möter nutida behov och elever. 

 

Hur klassrummet möbleras och hur eleverna placeras har enligt Jedeskog (2007) sin grund i 

flera olika aspekter. Hon tar i sin forskningsrapport kring ”Klassrummets scenografi” 

exempelvis upp anledningar till lärares val av möblering, och skriver att läraren väljer 

möblering efter vad denna vill ha ut av undervisningen. Klassrummet möbleras med fördel på 

ett funktionellt vis, eftersom lärare undervisar på olika sätt från lektion till lektion. Vid en del 

tillfällen kräver undervisningen att elever ska sitta tillsammans och diskutera, medan den 

andra gånger fordrar elevernas fulla uppmärksamhet och fokus på läraren eller att eleverna 

arbetar självständigt. Vid de tillfällen då läraren söker arbetsro och en lugn stämning bland 

eleverna kan det finnas konstellationer av bänkar och bord som lämpar sig bättre för just detta 

syfte. Möbleringen av bänkar och bord, samt placeringen av elever kan då vara av betydelse 

för att uppnå denna rofulla stämning. 

 

1.1 Syfte 

Mot bakgrund av min kontakt med lärare på fältet, som har uttryckt hur problematiskt de 

tycker att möblering och placering av elever är, har en nyfikenhet kring ämnet uppkommit. 

Även jag har under min verksamhetsförlagda utbildning funnit svårigheter i hur jag ska 

hantera detta. Eftersom jag inte anser mig ha tillräcklig kunskap i ämnet ämnar jag göra en 

studie som berör detta.  

Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare som undervisar i den 

senare delen av grundskolan har kring möblering och placering av elever i klassrummet 

kopplat till studiero.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt diskuteras de styrdokument som lärare ska förhålla sig till då de organiserar den 

fysiska miljön, möblerar och placerar elever i klassrummet, samt hur de ska arbeta för att 

uppnå studiero. En definition av begreppet studiero presenteras även utifrån det begränsade 

material som jag har funnit kring begreppet.  

 

2.1 Styrdokument 

Läraren ska i arbetet med elever och i undervisningen följa de bestämmelser som står skrivna 

i läroplanen och skollagen. Relevansen av styrdokumenten är stor när lärare organiserar det 

fysiska klassrummet och skapar lärandesituationer, eftersom styrdokumenten innehåller 

riktlinjer för hur lärare ska arbeta med detta. Skollagen (DS 2009:25, 2009) belyser att lärare 

ska arbeta för att skapa studiero i skolan. Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2008) tas 

också i beaktning, då den är ett dokument som styr skolverksamheten liksom alla andra 

arbetsplatser i Sverige.  

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) inleds med att skolan är en demokratisk arbetsplats. 

De lärare som arbetar inom den svenska skolan ska följaktligen se till att demokrati råder. Det 

står även att läraren ska ”främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över 

den (---) fysiska skolmiljön” (s. 13). Läraren ska alltså inte endast bestämma över hur den 

fysiska miljön ska se ut för att gynna eleverna, utan ska även arbeta för att eleverna själva ska 

kunna vara med och ta beslut gällande denna. Detta styrks i arbetsmiljölagen 

(Arbetsmiljöverket, 2008), och i paragraf ett under rubriken ”Arbetsmiljöns beskaffenhet” kan 

man läsa att:  

Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 
arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. 
(Arbetsmiljöverket, 2008, s.18) 

Dessutom står det att arbetsplatsen ska utformas med hänsyn till individen. Ur ett 

elevperspektiv betyder detta att eleven ska få möjlighet att själv vara med och bestämma kring 

sin arbetssituation. Kopplat till möblering och placering i klassrummet borde eleverna alltså få 

ta plats i diskussionen kring detta och själva vara med och bestämma hur utformningen ska se 

ut. Ur ett lärarperspektiv finns det anledning att ta vara på detta elevinflytande för att skapa de 

bästa förutsättningarna för eleverna. I samråd med eleverna, med stöd av lärarens erfarenheter 

och elevernas åsikter, kan beslut gällande den fysiska miljön med fördel tas för att 

styrdokumenten ska följas och goda förutsättningar för lärande ska skapas. Exakt hur stor 
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medverkan eleverna ska ha i utformningen av klassrummets interiör framkommer varken i 

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) eller i Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2008). 

Det finns i skollagen (DS 2009:25, 2009) bestämmelser som säger att lärare ska arbeta med 

att skapa studiero i skolan. I kapitel fem, som behandlar trygghet och studiero, står det under 

paragraf sju att läraren:  

får, under pågående undervisning eller då eleverna i övrigt står under ledning av 
läraren, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att tillförsäkra eleverna trygghet 
och studiero eller för att komma till rätta med en elevs uppträdande. ( DS 2009:25, 
2009, s.54) 

De konkreta åtgärder som presenteras för att skapa studiero är att visa ut en störande elev från 

klassrummet, eller ge denna kvarsittning. Vid allvarliga handlingar från en enskild elev ska 

detta rapporteras till rektor, och i värsta fall kan detta leda till avstängning. Det framgår i 

lagen att det ska finnas ordningsregler i skolan för att arbeta främjande för studiero, men det 

framgår inte vad som ska ingå i dessa regler. Då det inte framgår hur lärare ska arbeta med 

detta är det antagbart att det är upp till varje lärare, arbetslag eller lärarkår att avgöra just vilka 

åtgärder som ska vidtas för att främja studiero. De ordningsregler som ska gälla i skolan ska 

enligt skollagen (DS 2009:25, 2009) skapas tillsammans med eleverna. I likhet med detta 

belyser även Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) att läraren och eleverna tillsammans 

ska komma överens om de regler som ska gälla i den aktuella elevgruppen. Vidare ger detta 

anledning att tillsammans med eleverna bestämma vilket arbetsklimat som ska råda i 

klassrummet, och följaktligen vilka konsekvenser ett oönskat beteende ger. 

Skollagen (DS 2009:25, 2009) trycker på att arbetet med att skapa studiero i skolan är 

långsiktigt och kräver engagemang både från elever och skolans personal. Att arbeta för 

ömsesidig respekt genom att kommunicera med elever och synliggöra allas lika värde ses som 

en förutsättning för att en trevlig studiemiljö ska kunna skapas. Skollagen (DS 2009:25, 2009) 

understryker att elevernas delaktighet i detta arbete är viktig, och denna delaktighet kan yttra 

sig i gemensamma diskussioner och samtal kring allas lika värde. Om detta sker tillsammans 

med de ordningsregler som tidigare har diskuterats kring, gynnas arbetet med studiemiljön på 

skolorna och förhoppningsvis blir studiero ett resultat av detta arbete.  

 

2.2 Definition av begreppet studiero 

Svenska Akademiens Ordbok (2008) refererar till ordet ro vid sökning på studiero. 

Definitionen av ro är: 
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om tillstånd som är (mer l. mindre) fritt från störande förhållanden l. händelser o. d.; 
lugna l. normala l. ordnade förhållanden; lugn, ostördhet, fred; ofta med bestämning 
inledd av prep. för, betecknande ngt oroande l. störande l. obehagligt o. dyl. l. ngn 
som oroar l. stör osv.; ofta i de tautologiska förbindelserna lugn och ro, fred och ro 
(l. ro och fred); stundom närmande sig l. övergående i 3. Sitta och läsa i lugn och ro. 

 

Kopplat till ordet studie, eller det arbete som eleverna utför i skolan, är min tolkning av 

begreppet studiero utifrån SAOB att eleverna arbetar under lugna former utan 

störningsmoment. Problematiken i denna definition ligger i den gradskillnad som skönjas i 

citatet ovan. Den inledande parentesen ”(mer l. mindre)” visar på att olika grad av lugna 

förhållanden kan definieras som ro eller studiero. Det finns inget definitivt tillstånd som anses 

vara en klar definition, utan begreppet kan tolkas inom dessa ramar. 

 

Skolverket (2007) använder begreppet studiero i Trygghet och studiero i skolan – information 

om nya bestämmelser, där det informeras om hur skolan och lärare ska arbeta för att uppnå 

detta. De använder begreppet studiero synonymt med ”lugn och ro”, vilket framgår i följande 

diskussion kring trygghet och studiero: 

måste studiemiljön präglas av ordning, trygghet och studiero (---) Men för att kunna 
upprätthålla lugn och ro behövs också tydliga befogenheter att kunna ingripa om det 
ändå blir oroligt, stökigt eller hotfullt i klassrummet. (s. 3) 
 

Jag tolkar att studiero i detta fall innebär att eleverna upplever att det är en rofull stämning 

som låter dem arbeta utan att bli störda. Denna tolkning bottnar även i att begreppet används 

tillsammans med ordning och trygghet i motsats till oroligt, stökigt och hotfullt i denna text. 

Min uppfattning av denna användning är att de positiva begreppen hör ihop, och skapar 

tillsammans den atmosfär som ska råda i skolan. Följaktligen ska lärare eftersträva att arbeta 

för en stämning som gör det möjligt för eleverna att studera, genom ”ordning, trygghet och 

studiero”. I Skolverkets (2005) pressmeddelande kring betyg och resultat ges en liknande 

användning av begreppet studiero. I denna text likställs studiero med en bra studiemiljö, och 

används i motsats till ”oro och disciplinära svårigheter bland eleverna”. Alltså syftar denna 

text till att studiero och disciplin hör ihop; att en disciplinerad miljö ger eleverna studiero.   

 

De två ovanstående tolkningar av studiero utifrån SAOB (2008) och skolverket (2005, 2007) 

mynnar ut i en sammanställd definition. Båda tolkningar pekar på att studiero infinner sig när 

det är lugnt och eleverna inte blir störda i sitt skolarbete. SAOB (2008) bidrar även med en 

gradskillnad i beskrivningen, som lämnar det öppet exakt hur lugnt det är då ro infinner sig. 
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Begreppet studiero refererar alltså till då det är mer eller mindre lugnt i ett studiesammanhang 

och eleverna inte upplever störningsmoment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

3 Litteraturbakgrund 

I detta avsnitt presenteras relevant litteratur och forskning som har bedrivits på området 

tidigare. De områden som presenteras är: klassrummets fysiska miljö, lärares organisation av 

klassrummet, och möblering av bord och bänkar. Detta mynnar ut i problempreciseringen, 

som presenteras i slutet av avsnittet. 

 

3.1 Den fysiska miljön i klassrummet 

Granström och Einarsson (2000) beskriver klassrummet som ”skolans verkstadsgolv” och 

menar att det är i klassrummet som det ”verkliga arbete bedrivs och det är där mötet mellan 

läraren och eleverna sker” (s. 9). Detta skapar stora krav på klassrummet, och frågan är om 

detta rum anses vara tillfredsställande för lärare och elever i dagens läge. Björkelid (2005) 

skriver att det är en generell åsikt ”att en bra pedagog kan göra ett bra arbete oavsett hur 

lokalerna ser ut” (s.21). Lärarna själva uppfattar dock klassrumsmiljön som viktig, både med 

tanke på sig själva och eleverna.  

Locke och Ciechalski (1995) tar upp flera olika aspekter av den fysiska miljön i ett klassrum. 

För att klassrummet ska vara en bra arbetsplats tycker de att det krävs en god belysning, 

ventilation och en behaglig temperatur. Johansson mfl (2007) fokuserar på de estetiska 

aspekterna av den fysiska miljön och menar att eleverna på olika sätt påverkas av den fysiska 

utformningen i ett klassrum, och behöver mer sinnlig stimulans än vad de generellt får i 

skolan. Ett klassrum behöver inte följa de traditioner som finns i den svenska skolan och 

innehålla en kateder framme vid tavlan och tjugo bänkar uppradade i den resterande delen av 

salen. Istället menar de att klassrummet ska utformas efter de behov som finns bland eleverna. 

Alla elever är olika, och det ska finnas möjligheter att arbeta på olika vis och sitta i olika 

konstellationer för att på bästa sätt kunna utvecklas och lära sig saker. I enlighet med detta 

skriver Locke och Ciechalski (1995) att alla elever är olika, och att deras olika behov måste 

tas i beaktning vid utformningen av klassrumsmiljön. Stensmo (2008) belyser elevernas 

olikheter med fokus på skolbänken, och menar att inte alla elever finner ro vid sin menade 

arbetsplats. Eleverna borde få möjlighet att välja mellan olika miljöer för att deras lärande ska 

främjas. De elever som inte kan koncentrera sig vid sin av läraren utvalda plats i klassrummet 

påverkas negativt i sitt lärande och sin fortsatta utveckling. Ediger (2009) diskuterar kring en 

rad olika saker som kan påverka elever och deras lärande i klassrummet. Förutom de ovan 
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nämnda aspekterna belyser han även hur en tyst miljö i motsats till en högljudd sådan kan 

göra skillnad för hur eleverna upplever klassrumsmiljön.  

3.1.1 Rum för lärande 

Grysell (2005) skriver om projektet Rum för lärande, som syftar till att öka en medvetenhet 

kring hur skolsalar kan användas för att främja lärande. De begränsningar som många av 

dagens skolor har togs inte hänsyn till i studien, utan lärare fick fritt spekulera kring hur de 

vill att deras klassrum ska se ut. De medverkande lärarna visade att de vill ha flexibla 

klassrum, med flexibla möbler, som gör det möjligt att anpassa rummet till olika aktiviteter 

och genom utformningen ge en känsla av vad syftet med undervisningen är. Eleverna ska 

kunna skapa sig en uppfattning av vad som förväntas av dem under lektionen av att titta på 

hur klassrummet är utformat. En grupp av lärare framhöll ett rum som är utformat som ett 

kors positivt för lärande, då detta möjliggör att de fyra små rum som skapas i korsets armar 

kan användas på olika vis. Ett litet rum kan användas till gruppaktiviteter och ett rum till 

föreläsningssal. Till skillnad från dagens klassrum, där ett enda rum används till de flesta 

aktiviteter, skulle ett klassrum utformat som ett kors vara mer anpassningsbart till den 

undervisning som ska bedrivas. 

Studien visar även att lärarna ansåg att klassrummen ska vara trevliga att vistas i, och att detta 

kan uppnås genom att tillsätta färg på väggarna, utrusta salen med sköna möbler och få in 

naturligt ljus genom exempelvis fönster i taket. De tog även upp att störningsmoment, som 

utsikt genom fönster eller ljud av tekniska apparater, med fördel kunde minskas genom 

avskärmning på olika vis.  

Dessa visioner visar på hur lärare kan tänka kring den fysiska miljön i klassrummet. Tydligt 

framgår att dagens skolsalar, som i mångt och mycket skiljer sig från de i studien beskrivna 

klassrum, inte är tillfredsställande för lärarna. Lärarna som deltog i studien uppgav att de 

ändringar som hade diskuterats är omöjliga att genomföra i verkligheten. Däremot kom de 

fram till att de kan arbeta med klassrummen på en lägre nivå, och göra små förändringar som 

är ekonomiskt och fysiskt möjliga efter rådande förutsättningar. Exempel på detta är att 

placera växter i klassrummet, en liten förändring som kan öka trivseln både bland lärare och 

elever. 
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3.2 Lärarens organisation av det fysiska rummet 

Locke och Ciechalski (1995) betonar att vald möblering i klassrummet påverkar det 

skolarbete som utförs vid elevernas bord eller bänkar, men också den kommunikation som 

sker mellan elever och lärare. De framhäver även att gemenskapen i elevgruppen berörs av 

hur eleverna sitter i klassrummet. Då Duncanson och Volpe (2009) framhåller att det är 

läraren som har kontroll över den fysiska miljön och möbleringen i ett klassrum, är det viktigt 

att lärare är medvetna om möbleringens inverkan på eleverna. De menar att det främst är 

läraren som tar beslut gällande möblering och placering av elever, och detta kan ske i olika 

grad av medvetenhet och kunskap kring ämnet. Trots att pedagogen har makten att möblera på 

de vis som den anser passar bäst, kopierar många redan befintliga konstellationer och ser inte 

till de behov som finns bland eleverna idag. Som en följd av detta menar de att negativa 

konsekvenser för arbetet kan uppstå, och innebära att möbleringen inte anpassas efter 

undervisningen. Jedeskog (2007) betonar hur viktigt det är att bänkar och bord organiseras 

efter syftet med undervisningen. Hon skriver att lärare kan använda möbleringen av bord och 

bänkar strategiskt för att styra undervisningen dit den vill. Pedagogen kan i förväg ordna 

möblerna på ett sätt som ska gynna undervisningen utan att visa detta öppet för eleverna. 

Möbleringen kan ses som ”ett uttryck för lärares osynliga handlingar vilka är svåra att 

upptäcka och genomskåda för elever” (s. 111). Den valda möbleringen kan förenkla arbetet 

med att skapa en bra studiemiljö, då vissa möbleringar skapar bra förutsättningar för läraren 

att ha kontroll i klassrummet. I motsats till detta kan det finnas de möbleringar av bord och 

bänkar som är mindre gynnande för lärarens arbete med eleverna. Att läraren ser denna 

inverkan och möblerar om aktivt i klassrummet ger en positiv inverkan på studiemiljön. 

Denna typ av organisatoriska knep gör det alltså möjligt för läraren att påverka elevernas 

lärande och arbetsklimatet i klassrummet utan att nödvändigtvis berätta detta öppet för 

eleverna.  

Hur en lärare väljer att organisera en undervisningssituation har enligt Jedeskog (2007) 

grunden i vad denna vill att eleverna ska lära sig. Därför ska läraren möblera bord och bänkar 

efter lektionernas innehåll. När en undervisningssituation sker i helklass och läraren har 

genomgång krävs det att eleverna är disciplinerade och att läraren får uppmärksamhet. I en 

sådan situation ska det finnas en kontakt mellan läraren och eleverna, dels för att eleverna ska 

kunna ta till sig av det som läraren går igenom, och dels för att läraren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om att eleverna faktiskt förstår och tar till sig av det som sägs. Av denna 

anledning placeras ofta elever ut i rader i klassrummet i den svenska skolan. När eleverna 
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sitter riktade mot läraren, och inte mot varandra, förväntas elevernas uppmärksamhet i 

huvudsak ligga hos läraren. Wannarka och Ruhl (2008) finner utifrån deras studie även de att 

rader är en gynnande möblering. De menar liksom Jedeskog (2007) att en placering av elever 

i rader är populär, eftersom lärare har uppmärksammat de goda effekterna av denna 

möblering. De skriver att eleverna då flitigt skriver och räcker upp handen, medan de då de 

sitter placerade i grupper till högre grad pratar med varandra och rör sig mer fritt i 

klassrummet.  

3.2.1 Placering av elever 

Förutom möbleringen i ett klassrum är även placeringen av elever viktig ur flera aspekter. 

Löwenborg och Gíslason (2003) uppmärksammar att vissa elever inte fungerar tillsammans, 

och att det finns elever som gynnas av att sitta nära läraren för att de inte ska störa sina 

kamrater. Även Jedeskog (2007) skriver om utplacering av elever. Hon har i sin forskning 

upptäckt att lärare placerar ut elever efter systematik i klassrummet så att de elever som är 

stökiga inte har möjlighet att interagera med varandra. Detta för att lärarens arbete ska 

underlättas, och situationer där elever som inte fungerar tillsammans stör de andra eleverna 

minskas. Både Löwenborg och Gíslason (2003) och Jedeskog (2007) menar att de elever som 

tenderar att skapa oro i klassrummet är viktiga att ha med i beräkningarna då placering ska 

bestämmas.  

Åberg (1997) framhåller styrkorna i att som lärare bestämma var och hur eleverna ska sitta i 

klassrummet. För det första ser man till att ingen hamnar utanför gruppen, vilket kan hända 

om eleverna får möjlighet att själva välja bordskamrat. För det andra förbereds ungdomarna 

för vuxenlivet genom att bli inplacerade i grupper eller par redan i skolan. När eleverna 

kommer ut i arbetslivet kommer de att upptäcka att de som oftast inte kan välja arbetspartner. 

Dock anser Löwenborg och Gíslason (2003) att eleverna ska få utrymme att vara delaktiga i 

hur de ska placeras när läraren uppfattar att eleverna är mogna för detta. Samtidigt menar de 

att det är viktigt att som lärare inte låta eleverna tjata sig till en viss placering, då detta kan ge 

negativa konsekvenser för de elever som inte har fått ge sin åsikt. Risken är då att de elever 

som tar för sig får sin vilja igenom, medan de elever som inte uttrycker sin åsikt drabbas av en 

opassande placering. 

När en lärare har bestämt sig för att styra placeringen, och använda sig av en fast placering av 

eleverna, kan svårigheter att upprätthålla denna uppstå. De problem som finns med en 
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lärarstyrd, fast placering är att inte alla de lärare som har en klass använder sig av den. 

Garpelin (2003) ser på lärarbestämd placering ur ett positivt perspektiv, då denna får eleverna 

att umgås med nya kamrater och eleverna kommer på så vis närmre varandra även som grupp. 

Men när sedan de lärare som har eleverna i andra ämnen inte följer den placering som är 

bestämd av klassföreståndaren kan problem uppstå. Detta kan leda till att eleverna sitter med 

de kompisar som de har sedan tidigare, och någon riskerar då att hamna utanför.  

Löwenborg och Gíslason (2003) påpekar att alla grupper är olika, och att placering ska 

anpassas efter den rådande gruppen. Det finns en risk att de strategier som har fungerat i 

tidigare grupper inte fungerar i den grupp som är aktuell idag. I motsättning till detta 

beskriver Åberg (1997) metoder som hon anser fungerar väl när eleverna ska delas in i 

grupper eller placeras i klassrummet. Hon ser, med fokus på att ingen elev ska hamna utanför 

i gruppen, på slumpmässig placering som en rättvis metod. Att slumpmässigt räkna in 

eleverna i par eller grupper på olika sätt är enligt henne ett väl fungerande tillvägagångssätt. 

3.2.2 Elevinflytande  

Även om läraren generellt ansvarar för hur den fysiska miljön i klassrummet ska se ut, finns 

det möjlighet för eleverna att påverka. Liksom styrdokumenten (se 2.1 Styrdokument) som 

understryker elevernas rätt till inflytande och att den svenska skolan är demokratisk, finns det 

även forskning på området. Tholander (2005) skriver att elever generellt faktiskt ”vill ha 

inflytande över sin situation” (s. 24). Även om eleverna inte är mogna för att ta omfattande 

beslut gällande sin skolgång kan mindre beslut exempelvis gällande den fysiska miljön i 

klassrummet tas av eleverna. Likaså Jedeskog (2007) poängterar att skolan är en demokratisk 

arbetsplats, där eleverna har rätt att vara delaktiga i de beslut som tas exempelvis kring 

klassrummets fysiska miljö. Frågan är dock om eleverna får utrymme till att påverka 

möbleringen eller om läraren i huvudsak bestämmer hur klassrummet ska se ut. Om så är 

fallet menar hon att det är oklart om möbleringen främst gynnar eleverna eller läraren och 

dennes arbete.  

Om eleverna får möjlighet att välja hur och var de vill sitta i klassrummet kan problem uppstå 

i form av att någon känner sig utanför, eller att vald konstellation och placering inte passar 

alla. Åberg (1997) är kritisk till att låta eleverna själva välja var de vill sitta i klassrummet 

med utgångspunkt i en strävan att upprätthålla ett gott arbetsklimat. Elevinflytande kan ske i 

form av val av konstellation av möbler, men inte vid val av bänk- eller bordskamrat. 
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3.3 Möblering av bord och bänkar 

Stensmo (2008) beskriver de bord och bänkar som finns i ett klassrum som elevernas 

arbetsplats. På denna lilla yta förväntas eleverna arbeta och prestera, och därför är det viktigt 

hur dessa placeras. Wannarka och Ruhl (2008) framhåller möbleringen som viktig för att 

skapa ett effektivt arbetsklimat i klassrummet. Med rätt möblering kan elevers positiva 

uppförande främjas och därmed minskar tiden för lärarens genomgångar och eleverna arbetar 

mer effektivt. En passande möblering kan alltså spara lärare och elever tid, som annars skulle 

ha gått åt till tillsägelser och diskussioner utanför ämnet.  

Jedeskog (2007) framhåller flera viktiga variabler som lärare bör ha i åtanke då en viss 

möblering väljs. Först och främst ska läraren tänka på hur många elever som ska placeras, hur 

gamla eleverna är och hur stora möblerna är i relation till klassrummet. Hon menar att 

möbleringen bör skilja sig mellan en elevgrupp med yngre elever och en med äldre elever, då 

de troligtvis arbetar på olika vis och då lärarens roll förändras i takt med att eleverna blir 

äldre. Vidare ska även elevernas trivsel och att möbleringen ska vara funktionell och passa 

alla elever tas i beaktning. Undervisningens syfte ses även som en viktig aspekt, då det är 

centralt att möbleringen passar den verksamhet som ska genomföras på lektionen. Detta är 

många komponenter för lärare att tänka på när de väljer möblering, och det kan vara svårt att 

efter de förutsättningar som finns ha alla elever i åtanke då en viss möblering väljs.  

Jedeskog (2007) menar vidare att det finns otaliga möjliga konstellationer som bord och 

bänkar kan placeras efter i ett klassrum, men resultatet av den forskning som hon har bedrivit 

visar på att det finns tre konstellationer som dominerar i svenska skolor. Antingen väljer 

läraren att ha eleverna placerade i rader, i grupper eller i en u-formad konstellation. Locke och 

Ciechalski (1995), som skriver om skolor i USA, tar förutom dessa tre även upp en fjärde 

variant, en kvadratisk konstellation. Dessa presenteras nedan i Bild 1.  
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Bild 1. Fyra konstellationer av bord och bänkar i ett klassrum. 

Illustration 1. Eleverna placerade i rader. lllustration 2. Eleverna placerade i grupper. 

  

Illustration 3. Eleverna placerade i en u-formation. Illustration 4. Eleverna placerade i en fyrkant. 

 

 

 

 

Locke och Ciechalski (1995) betonar att alla de fyra olika konstellationerna, som är 

illustrerade i bild 1, kan fungera bra. Det viktiga är att möbleringen har ett syfte. Mandel 

Morrow, Reutzel och Casey (2006) beskriver möbleringen som ett medel för att uppnå de mål 

som undervisningen har;  

rows for individually completed learning tasks and collaborative seating 

arrangements for small- or whole-group learning tasks. (Mandel Morrow mfl, 2006, 

s.565)  
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Liksom Locke och Ciechalski (1995) och Jedeskog (2007) menar de att konstellationerna ska 

anpassas efter innehållet i undervisningen. När eleverna placeras i rader sker 

kommunikationen mellan läraren och eleverna, och denna möblering passar därför bäst till 

individuella uppgifter eller till när läraren har genomgångar. Att placera eleverna i grupper 

främjar samarbetet mellan dem, och passar därför bäst till uppgifter som kräver det eller 

underlättar för eleverna. En u- eller fyrkantskonstellation underlättar vid den undervisning 

som sker då samtliga i klassrummet är delaktiga. Skillnaden mellan u- och 

fyrkantsformationen ligger enligt Locke och Ciechalski (1995) i vilken roll läraren har. Om 

samtliga, både lärare och elever, ingår i den fyrkantiga konstellationen innehar läraren lika 

stor yta som eleverna. En sådan konstellation sänder signaler om att läraren befinner sig på 

samma nivå som eleverna, vilket förändrar maktstrukturen i klassrummet. När, å andra sidan, 

läraren står eller sitter på en egen yta en bit bort från eleverna sänder det signaler om att 

läraren inte är en av dem. 

 

Jedeskog (2007) presenterar i sin forskning kring klassrummets utformning hur lärare väljer 

att möblera i klassrummet och varför. De intervjuade lärarna framhöll betydelsen av 

möbleringen kopplat till undervisningen, men trots detta var det inte många som sa sig variera 

möbleringen i klassrummet. Möbleringen förblir densamma under en längre period, vilket 

leder till att den inte anpassas till undervisningssyftet. Den vanligaste möbleringen är den då 

eleverna sitter i rader, och hon menar att hälften av eleverna i grundskolan sitter i 

radkonstellationer. Framförallt är elever i de högre åren placerade i rader. Wannarka och Ruhl 

(2008) framhåller även att lärare lätt fastnar i en viss möblering, men finner andra förklaringar 

till detta. Att placera elever i rader har nämligen visat sig medföra positiva effekter i elevernas 

beteende. De menar att självständigt arbete då eleverna är utplacerade i rader skapar ett bättre 

arbetsklimat i klassrummet. I motsättning till detta understryker Ediger (2009) hur viktigt det 

är att låta eleverna sitta tillsammans och arbeta. När elever sitter gruppvis och studerar lär de 

sig att respektera varandra, och därför ska elever inte endast sitta placerade i rader med 

ansiktet vänt mot läraren. Även Mandel Morrow mfl. (2006) betonar att elever till större del 

faktiskt uppskattar att sitta gruppvis. 

Liksom Löwenborg och Gíslason (2003) menar att placeringen av elever ska anpassas 

specifikt efter gruppen framhåller de även att klassrummets möbler bör organiseras efter den 

grupp som ska sitta där. Alla grupper med elever är olika, och följaktligen fungerar de bäst i 

de konstellationer som bäst täcker deras behov.  
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3.3.1 Katedern 

Granström (2007) presenterar i sin forskning kring lärares arbete i klassrummet hur läraren 

markerar sin roll i klassrummet genom möbleringen; dels genom hur läraren är placerad och 

dels genom hur eleverna är placerade. Han menar liksom Duncanson och Volpe (2009) att 

läraren med sin kateder upptar ungefär 20 % av klassrumsytan, medan gruppen med elever 

nyttjar resten av rummet. De ifrågasätter därför om det finns ett behov av katedern i dagens 

klassrum, eller om klassrummet hade kunnat utnyttjas på bättre sätt. I de klassrum där 

katedern fortfarande finns, signaleras en viss makt genom denna. Jedeskog (2007) ser på 

katedern som en ”symbol för lärarens kunskap och auktoritet” (s. 114). Men det är främst hur 

katedern används och var den är placerad som har betydelse för hur den påverkar 

undervisningen. I vissa fall används den endast som avlastningsbord, och då signalerar den 

inte makt på samma vis. Hon betonar även att katedern idag blir allt mindre vanlig som 

lärarens officiella arbetsplats i skolan, med utgångspunkt i att dagens arbetssätt är mer 

elevaktiva och att läraren rör sig mer i klassrummet än tidigare. Dock verkar det finnas en 

skillnad i hur katedern används beroende på elevernas ålder. Medan den i de lägre åren 

används allt mindre, uppfattar hon den som en större del av klassrummet i undervisningen av 

äldre elever.  

3.4 Problemprecisering 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare som undervisar i den 

senare delen av grundskolan har kring möblering och placering av elever i klassrummet 

kopplat till studiero. Utifrån detta syfte, bakgrunden och litteraturbakgrunden ställer jag mig 

frågorna: 

 

• Hur arbetar lärare med möblering av bord och bänkar i klassrum, och vilka tankar har 

de kring sina val? 

• Möblerar lärare bänkar och bord, samt placerar elever på ett visst sätt för att uppnå 

studiero? Hur ser denna möblering och placering ut i så fall?  
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4 Undersökningens uppläggning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare som undervisar i den 

senare delen av grundskolan har kring möblering och placering av elever i klassrummet 

kopplat till studiero. Utifrån detta syfte har en kvalitativ ansats valts, som baseras på 

intervjuer. I detta avsnitt synliggörs val av metod, urval, etiska ställningstaganden, 

genomförandet av intervjuerna och bearbetning av intervjumaterial.  

 

4.1 Metodval 

Eftersom undersökningen syftar till att undersöka lärares uppfattningar fungerar intervjuer bra 

som metod. Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, som tillät den 

intervjuade personen att tala fritt utifrån de ställda frågorna utan att hålla en fast ordning på 

dem. Informanterna kunde även välja att med frågorna som utgångspunkt tala öppet kring 

ämnet och ta upp de saker som de tycker är viktiga. Intervjuerna genomfördes enskilt för att få 

lärarnas uppfattningar utan yttre påverkan (Denscombe, 2007). 

4.2 Urval 

Genom min verksamhetsförlagda utbildning har jag kommit i kontakt med flertalet lärare i 

grundskolans senare år. I och med denna kontakt bestämde jag mig för att intervjua lärare på 

två av för mig kända skolor. Då undersökningens syfte är avgränsat till grundskolans senare år 

fanns det en önskan om att endast intervjua lärare som jobbar med äldre barn och ungdomar i 

grundskolan. Genom direkt- och mailkontakt informerade jag de berörda lärarna om min 

undersökning, och skickade ut ett missivbrev (se Bilaga 1) om intresse för delaktighet fanns.   

4.2.1 Skolorna 

Skolorna, där de intervjuade lärarna arbetar, är båda medelstora och ligger i småstäder. De 

skiljer sig i att en ena är en friskola, medan den andra är en kommunal skola. Eftersom de 

fysiska förutsättningarna, samt arbetssättet på friskolan ser annorlunda ut än på den 

kommunala skolan, kan detta påverka hur de olika lärarna har svarat i intervjuerna. Detta ger 

förhoppningsvis en bredare bild av ämnet som undersöks. Samtliga medverkande lärare har 

lärarbehörighet. 
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Skola 1 är en kommunal skola, som ligger i en traditionell skolbyggnad. Huvudbyggnaden har 

tre våningar, där en stor trappa gränsar till korridorerna som vidare mynnar ut i klassrum. 

Klassrummen består i huvudsak av ett stort rum prytt av bänkar och stolar. Längs väggarna 

finns hyllor, vid sidan står en eller två datorer och framme vid katedern finns en whiteboard 

alternativt en smartboard. Vid fönsterna hänger gardiner. 

Skola 2 är en friskola, som ligger i ett ombyggt kavalleristall. Byggnaden har två våningar, 

där klassrummen längs sidorna kombineras med öppna ytor som även de används till 

skolarbete. Klassrummen är relativt små och innehåller bord, stolar och två datorer. Alla 

klassrum har en whiteboard samt ett sidobord, som mestadels nyttjas av lärarna. Alla klassrum 

är målade i en speciell färg och har glasvägg in mot den anslutande skolytan.  

4.2.2 De intervjuade lärarna 

För att få en spridning i ålder, erfarenhet och undervisningsämne hade jag de aspekter i åtanke 

då jag bokade in intervjuerna. Den tidsbegränsning som undersökningen och arbetet med 

uppsatsen har på 15 hp grundade beslutet att intervjua sex lärare, tre på varje skola. Nedan 

följer en presentation av de intervjuade lärarna. Namnen som används är fiktiva (se 4.3.3 

Konfidentialitetskravet).  

Petra är 38 år gammal och arbetar på skola 1. Hon har arbetat som lärare sedan tolv år 

tillbaka, men på grund av föräldraledighet har hon endast arbetat aktivt i sju år. Petra 

undervisar i franska, engelska, bild och livskunskap, men har endast behörighet i franska och 

engelska. 

Therese är 34 år gammal och arbetar på skola 1. Hon har arbetat som lärare i sju år och 

undervisar och är behörig i svenska och tyska.  

Krister är 57 år gammal och arbetar på skola 1. Han har arbetat som lärare i 31 år och 

undervisar och har behörighet i SO-ämnena; historia, religion, geografi och samhällskunskap. 

Bertil är 59 år gammal och arbetar på skola 2. Han har varit verksam inom läraryrket i 35 år 

och undervisar i matematik, kemi, fysik, biologi, teknik och slöjd. Han är behörig i 

matematik, kemi och fysik.  
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Elsa är 40 år gammal och arbetar på skola 2. Hon har arbetat som lärare i åtta år och 

undervisar och är behörig i SO-ämnena; historia, religion, geografi och samhällskunskap.  

Marie är 39 år gammal och arbetar på skola 2. Hon har arbetat som lärare i 13 år och 

undervisar i engelska och spanska. Marie har behörighet i engelska och svenska, men 

undervisar inte i svenska för tillfället. Hon studerar för att få behörighet i spanska.  

4.3 Etiska ställningstaganden 

Nedan ges en presentation av hur jag i min undersökning har tagit hänsyn till de fyra 

huvudkraven i de forskningsetiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.3.1 Informationskravet 

När jag kontaktade de lärare som jag ämnade fråga om de ville vara med i min undersökning, 

beskrev jag både ämne och metod. Vid visat intresse delades ett missivbrev (se Bilaga 1) ut 

till lärarna, i vilket information kring kommande intervjuer angavs. Missivbrevet upplyste 

lärarna om att deltagandet var frivilligt och att de kunde ångra sin medverkan och avbryta 

intervjuerna när som helst och utan orsak. 

4.3.2 Samtyckeskravet 

Samtliga medverkande lärare gick muntligen med på att bli intervjuade. Förutom det 

missivbrev som delades ut, gick jag återigen igenom innehållet i detta i samband med 

intervjuerna.  

4.3.3 Konfidentialitetskravet 

De intervjuade lärarna har fått skriftlig och muntlig information om att det inspelade 

materialet kommer att användas konfidentiellt, och att de avidentifieras i uppsatsen. 

4.3.4 Nyttjandekravet 

Det inspelade materialet kommer endast att användas i arbetet med denna undersökning, och 

missivbrevet lät de berörda lärarna veta att detta material efter avslutat arbete kommer att 

förstöras. 
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4.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på de skolor där lärarna arbetar. De sex samtalen spelades in med 

ljudupptagare, för att jag senare skulle kunna ha allting som sagts tillgängligt. Denscombe 

(2007) framhåller ljudupptagaren som en viktig komponent vid intervjuer, eftersom det är 

svårt att hinna föra anteckningar. Minnet kan också svika efter själva intervjun, medan en 

ljudupptagare förutom orden även fångar upp andra viktiga aspekter, som skratt och röstläge. 

Dessutom kan andra; handledare, opponenter och examinator, också ta del av en 

ljudinspelning om så behövs. 

Intervjufrågorna (se Bilaga 2) som samtalen grundades på utformades utifrån uppsatsens 

syfte, bakgrund och tidigare forskning. Jag valde att inte låta de intervjuade lärarna få 

möjligheten att ta del av frågorna före intervjun, med avsikt att lärarna inte skulle prata med 

varandra om ämnet och på så vis påverka varandra.   

De sex intervjuade lärarna talade olika länge, men intervjuerna varade ungefär mellan 15-30 

minuter per samtal.   

4.5 Bearbetning av intervjumaterial 

De sex inspelade intervjuerna transkriberades ord för ord. När materialet hade skrivits ner 

läste jag de transkriberade intervjuerna för att få mig en bild av vad de sex lärarna hade sagt; 

vad de hade tagit upp och om det fanns några samband i deras svar. Denscombe (2007) lyfter 

frågan kring hur informanternas svar ska kategoriseras. Om flera informanter har gett 

liknande svar finns det anledning att lyfta dessa i analysen. Samtidigt är avvikande svar 

intressanta att analysera.  

I denna intervjustudie baserades intervjuerna på ett antal frågor (se Bilaga 2) som behandlar 

klassrummens utformning, möblering, placering av elever och studiero. Intervjuerna kretsade 

kring dessa begrepp, vilket i bearbetningen av materialet gav rubrikerna: Klassrummens 

fysiska förutsättningar, Olika perspektiv på studiero, Möblering i klassrummen, 

Konstellationer av möbler som skapar studiero och Att placera elever för studiero.  
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet och analys av intervjuerna. Nedan följer lärarnas svar 

strukturerade efter relevans för undersökningen, samt efter likheter och skillnader mellan 

lärarnas tankar och åsikter. 

5.1 Klassrummens fysiska förutsättningar 

Samtliga intervjuade lärare är överens om att klassrummen är otillräckliga i flera aspekter. 

Både Bertil och Krister beskriver klassrummen som kala, och menar tillsammans med 

resterande intervjuade lärare att lokalerna behöver bli mer hemtrevliga. Therese beskriver hur 

hon hade velat att klassrummen skulle se ut: 

Växter, blommor i fönsterna, fina gardiner, tavlor på väggarna, lite mer såhär hörn, 
arbetshörn, fler datorer, mer färg i klassrummen. Så att man tycker om att vara där. 
Som det är nu så tycker jag inte om att vara i klassrummen. (skratt) Och det blir att 
man försöker ignorera det till slut, alltså man bryr sig inte ens om att städa. (skratt) 
Och eleverna känner nog likadant tror jag. (Therese)   

Överlag visar lärarna en negativ inställning till klassrummens nuvarande utseende. Dock 

finner flera av dem en anledning till varför den efterlängtade mysiga inredningen inte blir till 

verklighet. Ett par lärare tar upp problem med klotter och skadegörelse, och de tror att den 

mysiga inredningen hade förstörts. När Krister berättar om de visioner han har kring 

klassrummets utformning ger han även anledningar till varför de inte går att genomföra: 

Snygga gardiner, jag har försökt men de rivs ner. Men gröna växter i fönsterkarmen, 

de står inte där särskilt länge för de blir förstörda. (Krister) 

Eftersom han redan tidigare har försökt att göra klassrummen mer hemtrevliga, men upplevt 

att elever förstör, saknar han nu motivation till att snygga till lokalerna. I motsättning till detta 

säger Marie att hon tror att förstörelsen är kopplad till det skick som lokalerna är i för 

tillfället. Om klassrummen hade varit fräschare menar hon att eleverna kanske skulle vara mer 

rädda om dem.  

Storleken på lokalerna samt de bord och bänkar som klassrummen pryds av skapar 

förutsättningarna för hur lärarna kan organisera möblerna. På skola 1 sitter eleverna vid 

bänkar, medan de på skola 2 sitter vid bord.  Lärarna visar generellt en positiv inställning till 

de möbler; bord, bänkar och stolar, som finns att tillgå. De ser dock problem i att de inte har 

möjlighet att möblera om i takt med att de byter klassrum under dagen, och Elsa säger att 

detta kan vara frustrerande när hon har planerat undervisningssituationer.  
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5.2 Olika perspektiv på studiero 

Begreppet studiero definieras lite olika mellan lärarna. Även om nästan alla är överens om att 

det måste vara tyst och lugnt när eleverna studerar, visar det sig att de intervjuade lärarna har 

olika toleransnivå mot ljud och rörelse och därför har olika åsikter gällande detta. Elsa 

beskriver studiero som någonting individuellt, och diskuterar detta fenomen med hjälp av ett 

exempel: 

Jo, oavsett egentligen vad det är för ljudnivå och vad det är för spring omkring en 

och så för att jag har ju märkt på ungar att de är så extremt olika. Jag hade en tjej 

förra året och hon kunde sitta mitt i matsalen när det var som värst, och så satt hon 

med lurar i öronen. Det fanns ju elever som aldrig hade kunnat sitta så och det är ju 

väldigt olika från elev till elev. (Elsa) 

Det som Elsa tar upp genom att diskutera kring elevernas individualitet gäller även de som 

behöver ha det tyst för att kunna arbeta. Krister säger att han kräver tystnad och att eleverna 

ska sitta stilla i klassrummet, och framhäver att ”ingen har rätt att störa de andra”. Samtidigt 

menar Therese att eleverna faktiskt måste prata, exempelvis när hon undervisar i tyska, för att 

kommunikation är en viktig del av språkinlärning. Eftersom lektionerna har olika innehåll och 

kräver olika saker av eleverna, förändras innebörden i begreppet studiero. Bertil menar att 

studieron inte är densamma när eleverna ska skriva ett prov som när de ska delta i 

diskussioner. Marie tar upp bildlektioner som ett exempel, och resonerar kring hur lugnt det 

kan vara där när eleverna ständigt är i rörelse för att hämta material.    

Alltså även om man har en bildlektion där folk rör sig mycket och letar färger och pratar 

och skrattar så behöver det ju alltid vara en viss nivå på det. Det tror jag. För där är ju alla 

människor blandade, och inte bara en sort som trivs med mycket stök, utan där måste man 

ju ta hänsyn till att det ju finns fler människor som ju har olika tolerans mot ljud och stök. 

Och någorlunda lugnt behöver det ju ändå vara.  (Marie) 

 

Petra, som undervisar i just bild, berättar att hon ibland har krävt att eleverna ska vara helt 

tysta under en period på bildlektionerna. Hon använder detta som ett knep för att lära eleverna 

att vara tysta även fortsättningsvis. Genom att börja med att ställa höga krav på att det ska 

vara tyst och lugnt, vänjer sig eleverna vid detta och skapar en lugnare studiemiljö även 

fortsättningsvis. 

Flera av lärarna pratar om att studiero kan skapas genom att ta bort eventuella 

störningsmoment. Genom att använda musik och avskärmningar, exempelvis med hjälp av 
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draperier eller genom att skapa fler ytor där eleverna kan sitta och arbeta, slipper eleverna 

distraheras av ljud och rörelse. Några tar upp att de skulle vilja skapa små rum i rummet för 

att täcka allas behov och skapa studiero. Med tanke på de störningsmoment som uppkommer i 

ett klassrum framhåller Elsa de positiva aspekterna med att ha borden möblerade i rader. Hon 

menar att eleverna då inte kan distrahera varandra, eftersom de bara har utbyte av de två 

kamrater som sitter bredvid. 

5.3 Möblering i klassrummen 

Trots att de två skolorna ser olika ut och att klassrummen har olika förutsättningar, finns det 

ändå möjlighet att möblera relativt fritt. De intervjuade lärarna ger exempel på detta då de 

förklarar hur de helst vill att eleverna ska sitta: 

Då tänker jag nog rader (---). Sen när jag har seminarier i kursen där de ska prata 

med varandra då vill jag jättegärna ha grupp… öar, där de sitter ihop och kan prata 

på ett annat sätt. (Elsa) 

Jag har funderat på att testa en ny modell nu eftersom vi har testat att sitta som vi 

gör nu i basgruppen, så har jag tänkt att man kanske skulle testa att sätta dem så att 

de kan se varandra, alltså som en fyrkant. (Marie) 

Jag tycker att det ska finnas möjlighet att sitta själv och jobba. Det ska finnas 

möjlighet att sitta några få och några fler. I samma rum. (Bertil) 

Jag tycker att det är ganska bra när de sitter fyra och fyra, två bredvid varandra och 

sen vända mot varandra på något vis, så att de ändå inte behöver ha ryggen emot 

tavlan när vi ändå skriver ganska mycket. (Petra) 

Jag tycker att gruppvis är ganska bra. Att ha bänkar som man sätter tillsammans 

såhär i fyra/fem-grupper. Ja, jag tror det. Och så kanske ha som jag sa innan att ha 

lite såhär dator… alltså datahörnor. (Therese) 

 

De ska stå så att jag kan se varje elev i ögonen. Jag gillar inte det där med bord när 

man ser dem från sidan, till exempel. (---) Ungarna sitter bredvid varandra. Det kan 

vara två och två, det kan vara fyra på längden, det har ingen betydelse. (Krister) 

 

Citaten ovan visar att lärarna har olika tankar vad gäller möblering i klassrummet. En del 

lärare vill att eleverna ska ha fokus på läraren, medan vissa vill att de ska kunna ha kontakt 
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med varandra. Både Elsa och Bertil tar upp att de föredrar konstellationer av möbler som 

tillåter elever att sitta på olika vis. Elsa menar att lektionsinnehållet styr möbleringen, medan 

Bertil framhåller en möblering som underlättar för eleverna att arbeta både ensam och 

tillsammans med kamrater under ett och samma lektionspass.  

Alla sex lärare har ett hemklassrum, där de i huvudsak bestämmer hur möblerna ska vara 

organiserade. I och med att de föredrar olika konstellationer kan problem uppstå när de byter 

klassrum under dagen. Då Krister föredrar att ha eleverna placerade i rader, finner Therese 

och Petra det arbetsamt när de ska ha språkundervisning i det klassrummet. De menar att 

eleverna behöver kommunicera med varandra mycket under språklektionerna, och att det 

underlättas av en möblering där de naturligt kan se varandra. Det finns inte heller någon tid 

mellan lektionerna att organisera om i klassrummen. 

5.4 Konstellationer av möbler som skapar studiero 

Kopplat till lärarnas definition av studiero har de olika åsikter kring hur bänkar och bord ska 

vara placerade för att skapa en rofull stämning i klassrummet. Petra anser att konstellationen 

av bänkar ska tillåta eleverna att se henne under lektionerna. Även Marie brottas med tanken 

att, även om hon vill att eleverna ska se varandra, måste de även kunna se henne för att 

lektionen ska kunna genomföras. Krister väljer att placera eleverna i rader just för att han ska 

kunna ha ögonkontakt med alla elever, vilket enligt honom skapar studiero. Elsa säger sig 

också möblera borden i rader vid de tillfällen då hon vill att eleverna ska vara tysta, lyssna på 

henne och anteckna. När eleverna sitter i rader menar hon att de inte har utbyte av så många 

kamrater, utan att fokus då ligger på henne och ämnet.  

Petra uttrycker att lärarens auktoritet är viktig för studieron, och hon känner att hon behöver 

synas för eleverna för att upprätthålla en god stämning i klassrummet. Dels framhåller hon att 

höjden på bänkarna är viktigt för att hon ska synas, då hon säger sig vara lika lång som sina 

elever. Dels kräver detta att möblerna står riktade så att alla kan se tavlan.  

Att börja lektionen så att alla naturligt tittar framåt utan att be dem ens om att vända 

sig om, gör att fokus de hör vad som sägs och det blir tydligt vad som ska göras och 

så. Men det beror ju så klart på hur intressant man är och hur intressant ämnet är. 

Det finns ju lärare som klarar av vilken möblering som helst. (Petra) 
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Liksom Petras resonemang anser Bertil att möbleringen inte nödvändigtvis är viktig för 

studieron. Om det finns ett engagemang bland eleverna, menar han att de kan sitta i vilken 

konstellation som helst. Inte heller Therese finner studiero vara syftet för en viss möblering, 

utan framhåller placeringen av elever vara viktigare för att det syftet ska uppnås.  

5.5 Att placera elever för studiero 

Det råder en tämligen enad uppfattning om att lärarna själva bör placera eleverna för att få en 

rofull stämning i klassrummet. Endast Bertil motsätter sig detta, då han helst låter eleverna 

själva välja var de ska sitta. Han säger att ”det spelar inte mig någon roll”, och berättar att han 

bara lägger sig i var eleverna sätter sig om det absolut inte fungerar när de själva väljer 

placering. Bertil anser istället att engagemang är nyckeln till studiero, och inte en viss 

placering av elever. Elsa och Therese hittar anledningar till att inte låta eleverna alltid välja 

arbetskamrat själva, eftersom de kan lära sig mycket av att byta arbetskamrat. Vidare menar 

Therese även att eleverna bör bli förberedda på livet utanför skolan, då de i framtiden 

troligtvis inte kommer att kunna välja arbetskamrater själva. 

När lärarna ska placera ut elever i klassrummet har de knep för att lyckas med detta. Vissa 

bestämmer själva och placerar ut eleverna, medan andra tar hjälp av eleverna. Krister utser två 

elever som väljer placeringar till sina kamrater, som i sin tur kräver Kristers godkännande. 

Marie och Therese har låtit eleverna önska en kamrat som de skriver ner på en lapp, och när 

de sedan gör placeringen i klassrummet tar de dessa önskemål med i beräkningarna. Elsa 

tycker att eleverna ska få vara delaktiga i placeringen, men att lärarna ska ha det sista ordet: 

Det är ”demokratur” i skolan. Eleverna ska bestämma… eleverna får bestämma så 

mycket som det går utan att några andra blir lidande. Så får man säga. Jag bestämmer när 

det blir dåliga konsekvenser, så får man nog säga. Fy, jag låter hemsk. Men jag menar 

inte så. Jag menar att det faktiskt är vi vuxna som bestämmer. Punkt. (Elsa) 

 

Liksom Elsa tycker Krister att eleverna inte ska kunna störa varandra. Därför krävs det vid 

tillfällen att läraren bestämmer var eleverna ska sitta i klassrummet för att skapa de bästa 

förutsättningarna för alla. 

Ofta är det några få elever som stör ron i klassrummet, vilket leder till att det är just dessa 

elever som blir flyttade. Petra och Therese berättar att de vid dessa tillfällen försöker att 

placera ut de elever som stör friden i olika delar av klassrummen, exempelvis i hörnen. Krister 
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å andra sidan anser att en stökig elev bör placeras längst fram, så nära läraren som möjligt, för 

att få en lugn atmosfär i klassrummet. 
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6 Diskussion 

I detta avsnitt knyts resultatet från undersökningen an till den bakgrund och tidigare forskning 

som presenteras i avsnitt 2 och 3, med fokus på de frågor som jag ställer mig i 

problempreciseringen. Vidare sker en jämförelse mellan den litteratur och forskning som 

tidigare har bedrivits kring ämnet och de resultat som denna undersökning visar på. En 

metoddiskussion och ett resonemang kring undersökningens validitet förs. Avslutningsvis 

diskuteras resultatets konsekvenser för yrkesrollen och det ges förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion ämnar jag att utifrån bakgrunden, litteraturbakgrunden och 

resultatet reda ut de frågor som jag ställer mig i problempreciseringen; Hur arbetar lärare med 

möblering av bord och bänkar i klassrum, och vilka tankar har de kring sina val? Möblerar 

lärare bänkar och bord, samt placerar elever på ett visst sätt för att uppnå studiero? Hur ser 

denna möblering och placering ut i så fall?  

6.1.1 Klassrummets utformning 

Undersökningens resultat visar att lärarna har olika åsikter och tankar kring den fysiska miljön 

i klassrummet och hur man på bästa vis utnyttjar denna. Utgångspunkten för de flesta av de 

intervjuade lärarna är ändå att klassrummen idag inte är tillfredsställande. De har visioner 

kring hur de helst hade velat att deras klassrum skulle vara möblerade. I enlighet med de 

lärare som deltog i projektet Rum för lärande, som Grysell (2005) skriver om, finner de 

intervjuade lärarna i denna studie potentiella förändringar av dagens klassrum som hade 

främjat studiemiljön och arbetet med eleverna. Liksom Johansson mfl. (2007), som tar upp 

klassrummet ur ett nytänkande perspektiv, vill de ha en mysigare atmosfär och ett klassrum 

där ytorna kan användas på olika sätt. Att dela av rummet och använda dess delar efter olika 

syften ger eleverna möjligheter att få en anpassad yta att arbeta på. De har visioner om att 

skapa en funktionell möblering, som tillgodoser fler behov än dagens klassrum gör. Grysell 

(2005) anger att skolornas ekonomi sätter stopp för förverkligandet av de visioner som lärare 

har för sina klassrum. Resultatet av denna studie visar även på att lärare finner eleverna vara 

en orsak till att en trevligare klassrumsmiljö inte kan skapas. En del av de intervjuade lärarna 

säger att elever förstör och tar inte hand om de saker som finns i klassrummet. Alla tar inte 

detta som en godtagbar ursäkt, och Marie tror att eleverna hade värnat om klassrummet mer 

om det hade varit i ett bättre skick.  
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Petra beskriver klassrummen som klassiska, samtidigt som hon tycker att små förändringar 

har skett de senaste åren. Hon upplever att katedern inte ligger i fokus på samma vis idag som 

för tio år sedan. Granström (2007) förknippar katedern med makt, och allt eftersom katedern 

försvinner kanske lärarens roll i klassrummet även förändras. På skola 2 finns ingen direkt 

kateder, utan ett slags avlastningsbord där lärarna exempelvis förvarar material. Denna 

förändring kan ses som en ovanlighet i dagens klassrum, som av flera av de intervjuade 

lärarna kallas för traditionella. För trots att lärarna är relativt negativt inställda till 

klassrummen säger de sig inte arbeta för en förändring. Duncanson och Volpe (2009) anser att 

det är lärarnas ansvar att se till så att det fysiska rummet är tillfredsställande för 

undervisningen. De har makten att förändra och anpassa klassrummet till den undervisning 

som bedrivs och till elevernas behov. I motsättning till detta menar Krister att det finns elever 

som förstör. Han har vid tillfällen försökt att skapa en trevligare atmosfär i klassrummet, men 

slutat då elever har saboterat. Therese erkänner också att det har gått så pass långt att hon inte 

längre bryr sig om hur klassrummet ser ut. Lokalerna är inte inspirerande och detta påverkar 

hur de arbetar med dem. Även om Duncanson och Volpe (2009) framhåller lärarna som 

ansvariga till utformningen av klassrummet, och indirekt möbleringen, råder det en 

uppfattning bland lärarna att det inte finns de förutsättningar som krävs i klassrummen för att 

skapa den miljön som de önskar.  

Eftersom studiens resultat visar att de intervjuade lärarna, i likhet med de lärare som ingår i 

projektet Rum för lärande (Grysell, 2005), tror att det finns en klassrumsmiljö som hade 

gynnat elevernas lärande mer än den miljö som dagens klassrum erbjuder, finns det anledning 

att reagera. I min mening är en viktig förutsättning för att undervisningen ska nå framgång 

bland eleverna att läraren tror på arbetet som läggs ner. När en lärare, som exempelvis 

Therese i denna studie, erkänner sig ha givit upp och slutat engagera sig i klassrummets 

fysiska miljö trots att forskning pekar på att det är viktigt och styrdokumenten framhåller att 

elever ska lära sig att ta ansvar gällande den framgår att någonting inte står rätt till. Förutom 

att lärarnas trivsel påverkas, får eleverna även arbeta på en plats som inte ger de bästa 

förutsättningar för att de ska utvecklas och lära sig saker. Det är även mycket möjligt att 

eleverna känner samma sak gällande de klassrum som de studerar i. Skola 1 i denna studie ska 

dock inom en snar framtid renoveras och fräschas upp, vilket förhoppningsvis ger lärare och 

elever en mer tillfredsställande arbetsmiljö. En skolmiljö som möter dagens behov och elever. 
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1.2 Möbleringens syfte 

Samtliga intervjuade lärare anser att studiero är viktigt i ett klassrum, men de trycker ändå på 

flera andra anledningar till att en viss konstellation av möbler används. De intervjuade lärarna 

föredrar olika konstellationer av bord och bänkar, och visar även på olikheter i syftet med 

möbleringen. Medan Krister möblerar efter vad han själv föredrar; eleverna placerade i rader 

så att han kan se alla i ögonen, möblerar exempelvis Therese och Marie eleverna i 

konstellationer där eleverna kan se varandra. De menar att det är viktigt då de ska lära 

tillsammans, och trycker även på att det är trevligare om de ser varandra. Deras syfte skiljer 

sig åt då Krister sätter sig själv i fokus, medan Therese och Marie sätter eleverna i fokus. 

Wannarka och Ruhl (2008) skriver att en konstellation där eleverna placeras i rader medför en 

positiv effekt i elevernas beteende och det blir därför lugnare i klassrummet. Krister har 

upplevt dessa positiva aspekter av denna konstellation, och använder sig endast av den.  

Mandel Morrow mfl. (2006), Locke och Ciechalski (1995) och Jedeskog (2007) tar alla upp 

undervisningens innehåll som en viktig faktor då lärare möblerar klassrummet. Flera av de 

lärare som deltar i denna undersökning tar upp arbetssätt och elevernas lärande som viktiga 

anledningar till vald möblering. Dock är det endast Elsa som säger sig aktivt skifta möblering 

efter just undervisningens innehåll. Hon placerar eleverna i rader då hon föreläser, men sitter 

tillsammans med eleverna runt ett bord då de ska diskutera. Några lärare säger sig inte ha tid 

att möblera om i klassrummet, och använder därför samma möblering under en längre period. 

Detta kan innebära att möbleringen inte alltid passar undervisningens innehåll, och kan 

följaktligen försvåra skolarbetet för eleverna och påverka deras lärande. Jedeskog (2007) visar 

på samma resultat i sin forskning kring klassrumsmöblering. Lärare är medvetna om vad 

möbleringen har för inverkan på undervisningen och eleverna, men trots detta ändras inte 

möbleringen tillräckligt ofta för att den ska passa för just de syftena.  

Denna studie visar på en koppling mellan vald möblering och det ämne som undervisas. 

Majoriteten av de intervjuade lärarna förespråkar en möblering som gör att eleverna ser 

varandra med valt arbetssätt som grund. De som undervisar i språk låter ofta eleverna arbeta 

tillsammans, och vill därför att eleverna ska sitta i gruppkonstellationer. Endast Krister och 

Elsa, som båda undervisar i SO, framhåller rader som ett fungerande alternativ. Mandel 

Morrow mfl. (2006), Locke och Ciechalski (1995) och Jedeskog (2007) beskriver en 

möblering i rader som passande då kommunikationen ska ske mellan lärare och elev. Denna 
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konstellation gör det enligt Krister och Elsa lättare för eleverna att fokusera på läraren och det 

som sägs, istället för att de om de sitter i andra konstellationer fokuserar mer på varandra. 

Arbetshörn och avskärmade delar av klassrummet är önskemål bland vissa av lärarna. Detta 

skulle göra klassrummet mer anpassningsbart till olika lärandesituationer och olika elever. 

Liksom Johansson mfl. (2007) finner de dagens klassrum kala och otillräckliga. En enda sorts 

möblering i klassrummet, där eleverna förväntas sitta under de olika arbetsmomenten, är 

egentligen inte vad dessa lärare anser vara bäst för elevernas lärande. Grysells (2005) text 

kring Rum för lärande pekar på samma resultat. De lärare som deltar i den studien trycker 

även de på att klassrummen behöver bli mer anpassade till den undervisning som bedrivs. 

Möbleringen har ett syfte att skapa goda förutsättningar för lärande, och de visioner som 

lärare har kring detta finner de meningslösa då det inte är ekonomiskt möjligt att genomföra i 

dagens skola. Dagens klassrum är i regel fyrkkantiga, och att skapa fler ytor att arbeta vid 

hade krävt att skolorna skulle byggas om. Bertil berättar dock om egna erfarenheter, som 

tyder på att avskärmningar är möjliga att göra i de klassrum som finns idag. Han menar att 

avskärmningar med hjälp av draperier kan fungera som ett medel för att uppnå fler små 

avdelningar i klassrummet, som i sin tur kan utformas på olika vis för att passa olika elever 

och arbetssätt. Detta har han själv genomfört på en annan skola, och framhåller att det hade 

kunnat verkställas för en mindre summa pengar. Bertil tycker att ett klassrum där möbleringen 

ger eleverna möjlighet att välja om de vill sitta ensamma, parvis eller i grupp är en bra 

studiemiljö. Ett sådant klassrum är funktionellt och möter alla elevers behov.  

6.1.3 Olika syn på elevinflytande 

Det råder skilda uppfattningar bland lärarna om och i vilken utsträckning eleverna ska få vara 

med och bestämma kring deras placering i klassrummet. Samtliga tillfrågade lärare ger 

eleverna ett visst utrymme till inflytande över deras placering, men medan Bertil låter 

eleverna få välja placering helt fritt säger sig Krister bestämma detta med endast en liten 

påverkan av eleverna. Tholander (2005) belyser elevens perspektiv, och trycker på att 

eleverna vill ha möjlighet att påverka i skolan. Både arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 

2008) och Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framhåller att eleverna ska få möjlighet 

att påverka arbetsmiljön. Dessa styrdokument ger inte några restriktioner angående hur 

mycket inflytande eleverna ska ha, och därför är det upp till läraren att bestämma kring detta. 

I sin tur leder det till att olika grupper med elever får olika mycket inflytande och får ta olika 

mycket ansvar beroende på vilken lärare de har. Ingen av lärarna uttalade sig om några 
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gemensamma bestämmelser kring detta i arbetslaget, utan verkade ta de beslut gällande 

placering på en individuell basis. 

Åberg (1997) diskuterar huruvida eleverna själva ska få välja arbetskamrat i skolan. Hon 

finner, liksom några av de intervjuade lärarna, negativa aspekter med att ge eleverna fritt 

spelrum att själva välja kamrat. När eleverna väljer fritt riskerar någon att hamna utanför, 

någon elev blir inte vald och detta kan skapa en negativ atmosfär. Marie och Therese, som 

låter eleverna få välja en kamrat som de vill sitta bredvid, ser detta som en bra lösning. När 

eleverna väljer dolt, exempelvis genom att skriva sin potentiella arbetskamrat på en lapp till 

läraren, är det fortfarande läraren som har sista ordet. Ingen elev behöver känna sig utanför 

eller ensam, så länge läraren lyckas placera eleverna så att det fungerar för alla. Det finns 

samtidigt en risk att någon inte hamnar vid en vald kamrat, om det är så att alla val inte går att 

genomföra. Åberg (1997) ser istället slumpmässiga placeringar som rättvisa, eftersom alla 

elever på så vis blir lika behandlade. Att räkna in eleverna i grupper, eller på olika sätt placera 

in eleverna i grupper utan att öppet medvetet låta vissa elever sitta tillsammans. Risken med 

denna placeringsteknik är dock att elever som inte fungerar bra tillsammans ändå hamnar 

ihop. Jag ser även en risk i att eleverna hämmas av en slumpmässig placering. En rättvis 

placering ger inte nödvändigtvis gynnande förutsättningar för elevernas lärande.  

6.1.4 Att skapa studiero i klassrummet 

Lärarnas definition av studiero stämmer väl överens med den som går att finna i SAOB 

(2008) och hur Skolverket (2007) använder begreppet. Lärarna anser att när det är lugnt i 

klassrummet, då eleverna endast talar med en låg volym och det inte är så mycket rörelse, då 

är det studiero. SAOB:s (2008) definition av begreppet tillåter en viss gradskillnad i 

betydelsen av studiero, vilket framkommer av orden ”(mer l. mindre) fritt från störande 

förhållanden”. Denna gradskillnad visade sig även i lärarnas definition av studiero. Elsa 

menar att studiero är någonting individuellt, eftersom alla elever har olika toleransnivå, och 

berättar om elever som kan sitta och arbeta med en väldigt hög ljudvolym. Krister å andra 

sidan säger att det måste vara tyst och lugnt i klassrummet för att de som har en låg 

toleransnivå inte ska bli störda. Vissa lärare visar därmed en förståelse för denna skillnad i 

tolerans som eleverna har gällande auditiva och visuella intryck. 

Varken Therese eller Bertil anser att klassrumsmöbleringen kan påverka studieron. De finner 

andra saker som är viktigare för att skapa en god atmosfär för studier, som lugnande musik 
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och en mer inbjudande miljö. Att skärma av rummet för störande visuella intryck, och skapa 

små arbetshörn där eleverna kan fokusera på sina arbetsuppgifter finner de viktigt. De anser 

liksom Johansson mfl. (2007) att hela klassrummet måste anpassas till elevernas olikheter och 

undervisningens arbetssätt. Det råder en enad uppfattning om att dagens klassrum är sterila 

och inte bjuder in till studier.  

Det verkar finnas en uppfattning bland lärarna om att val av arbetskamrat påverkar studieron i 

klassrummet. Flera av lärarna säger att vissa elever inte fungerar ihop, och att de elever som 

stör behöver omplaceras i klassrummet. Under paragraf sju i kapitel fem i skollagen (DS 

2009:25, 2009) står det att läraren har befogenheter att ta till de medel som behövs för att 

skapa studiero och för att ”komma till rätta med en elevs uppträdande” (s. 54). Majoriteten av 

de intervjuade lärarna ser omplacering av elever som en lösning på detta. Krister säger att han 

vill ha en störande elev nära sig, långt fram i klassrummet, medan Therese och Petra menar att 

de elever som stör ska spridas ut i klassrummet bland resterande elever. Löwenborg och 

Gíslason (2003) har liksom Krister uppfattningen att en elev som stör ska placeras nära 

läraren. Då får läraren en större kontroll och kan lättare hantera eleven, och följaktligen blir 

det lugnare i klassrummet.  

6.2 Metoddiskussion 

Valet av den kvalitativa ansatsen intervjuer föll sig naturligt då jag ämnade undersöka lärarnas 

tankar, åsikter och erfarenheter kring ämnet. De öppna frågorna tillät informanterna att fritt 

diskutera, och resulterade i sex innehållsmässigt väldigt olika intervjuer. Lärarna valde att 

fokusera på olika aspekter av ämnet, och ibland kom samtalen att handla om saker som inte 

helt rörde detta. 

De frågor som ställdes till lärarna kunde med fördel har utökats och specificerats mer till 

ämnet, vilket jag upplever att informanterna ibland frånkom. Min ovana av att intervjua kan 

vara anledningen till att följdfrågor som kunde ha klargjort lärarnas åsikter ibland uteblev. 

Vid några intervjuer uppenbarade sig dessa följdfrågor för mig efter själva samtalen, vilket 

resulterade i att vissa saker aldrig kunde klargöras och utredas av läraren i fråga. 

En positiv aspekt av valet av enskilda intervjuer visade sig vara att jag lätt kunde se vem som 

tyckte vad, med en förhoppning om att informanterna inte före intervjuerna samtalat och 

påverkat varandra. Eftersom resultatet visar att lärarna har tämligen skilda åsikter kring 



 35

ämnet, samt belyser olika aspekter av det, finns det troligtvis inte en sådan yttre påverkan. 

Även efterarbetet underlättades av att lärarna intervjuades en och en. Denscombe (2007) 

styrker denna åsikt, och menar att flera röster på ett inspelat material kan försvåra och leda till 

misstolkningar. 

Denscombe (2007) diskuterar intervjuarens roll under samtalen, och menar att yttre 

egenskaper, engagemang och röstläge kan påverka hur informanterna väljer att svara på de 

ställda frågorna. Det finns en möjlighet att resultatet kan ha berörts av att jag höll mig passiv 

under intervjuerna; jag ställde frågor, eventuella följdfrågor och nickade då de pratade. Jag 

ämnade ta så liten plats som möjligt för att inte låta mina åsikter lysa igenom. Samtidigt kan 

mitt kroppsspråk, att jag nickade som respons, ha tolkats av informanterna som att jag höll 

med dem i deras svar.   

6.3 Undersökningens validitet 

Då endast sex lärare har medverkat i undersökningen går det inte att dra några generella 

slutsatser av resultatet. Men eftersom resultatet visar att lärarna har olika åsikter och finner 

olika aspekter av ämnet viktiga, är det rimligt att påstå att det är ett möjligt utfall även i en 

större undersökning. Dock skulle en större studie exempelvis visa på vilka konstellationer av 

möbler och placeringar av elever som är vanligare än andra för att skapa studiero, vilket inte 

framgår i denna undersökning. 

Min avsaknad av erfarenhet att intervjua kan ha påverkat resultatet, då hypotetiskt viktiga 

följdfrågor kan ha gått förlorade. Jag har endast kunnat använda mig av det som har sagts 

under intervjuerna i resultatet, även om jag är medveten om att de intervjuade lärarna även 

besitter andra åsikter och erfarenheter som inte diskuterades under själva intervjuerna. Trots 

detta anser jag mig ha fått svar på mina frågor. Då lärarna kom att tala kring olika aspekter av 

klassrummen, möblering, placering och studiero framkommer att jag inte har lett in dem på ett 

och samma spår. De svarade inte endast på mina frågor, utan fortsatte att diskutera runt ämnet 

och pratade om vad som är viktigt för och intresserar dem.  Detta visar även på att lärarna har 

ett intresse för studiens innehåll och finner ämnet viktigt.  

6.4 Konsekvenser för yrkesrollen 

En av de intervjuade lärarna visade ett så stort intresse för studien att han bad mig att hålla ett 

samlat samtal med lärarlaget kring ämnet. Han ville ha en större kunskap kring detta, och 



 36

hoppades på att de i lärarlaget kunde arbeta mer gemensamt och aktivt med möbleringen i 

klassrummen på skolan. Flera av lärarna tyckte att det var intressant att de hade olika åsikter 

och var nyfikna på vad de andra lärarna tycker och varför. I min mening visar detta på att mer 

utbildning på området hade styrkt lärarnas självförtroende gällande hur de organiserar i 

klassrummet. I sin tur hade elevernas uppfattning av studiemiljön och deras lärande gynnats 

om lärare hade mer kunskap inom ämnet. 

Eftersom resultatet visar på att de intervjuade lärarna har olika åsikter kring möblering och 

placering av elever kopplat till studiero, finns det anledning att agera i yrkesrollen. Jag förstår 

att ett samarbete mellan de lärare som undervisar i samma grupper hade kunnat underlätta för 

både elever och lärare. En av de intervjuade lärarna visade misstycke till att möblerna flyttas 

om under dagen i hemklassrummet, då detta leder till att det försvårar i arbetet med möblering 

och placering av elever. Andra lärare visade misstycke till att en viss möblering användes av 

en kollega, då detta försvårade deras arbete i kollegans hemklassrum. Vidare påverkas 

lärandesituationer negativt när den planerade möbleringen löses upp eller inte kan genomföras 

under skoldagen. Slutsatsen är att lärare med fördel kan diskutera kring detta i arbetslaget och 

komma överens om hur de ska arbeta med möblering och placering i klassrummen. Detta för 

att främja elevernas lärande och underlätta för lärarna, då flera inte ansåg sig ha tid till att 

möblera om i klassrummen efter behov under skoldagen.  

6.5 Förslag till vidare forskning 

De intervjuade lärarna i denna studie har olika syn på elevaktivitet, och låter eleverna delvis 

vara med och bestämma kring var och hur de ska sitta i klassrummet. Med detta som grund 

vore det intressant att ta reda på hur eleverna uppfattar klassrumsmiljön; hur de föredrar att 

klassrummet ser ut, hur de vill att bänkar och bord ska vara möblerade och hur de vill sitta 

placerade. En studie som belyser elevernas syn på studiero, och när de upplever att de får det 

vore även givande att genomföra. Elevernas åsikter kring ämnet hade kunnat hjälpa lärare att 

skapa en klassrumsmiljö som gynnar elevernas lärande. 
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7 Sammanfattning 

I skollagen (DS 2009:25, 2009) står det att lärare har befogenheter att agera för att 

upprätthålla studiero i skolan, vilket pekar på att studiero anses vara ett viktigt mål att sträva 

mot. Syftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare som undervisar i den 

senare delen av grundskolan har kring möblering och placering av elever i klassrummet 

kopplat till studiero. Tidigare forskning visar på att det finns flera olika sätt att möblera ett 

klassrum, och att möblering bör ske efter det syfte som läraren har med den. Samtidigt skriver 

Jedeskog (2007) att den forskning som hon har bedrivit visar på att lärare sällan möblerar om 

i klassrummet trots att de är medvetna om möbleringens inverkan på undervisningssituationer.  

 

Jag intervjuade sex lärare på två olika skolor. Informanterna visade sig ha blandade åsikter 

kring ämnet och belyste alla olika saker. De visade på ett relativt negativ inställning till hur 

dagens klassrum är utformade, och berättade om visioner kring mysigare klassrum med 

möjlighet till varierade arbetsplatser åt eleverna. Gällande studiero pekar de intervjuade 

lärarna på att en viss placering av elever kan vara positiv för att uppnå denna rofulla stämning, 

och då speciellt av de elever som stör de andra i klassrummet. Möbleringen markeras inte som 

lika viktig för detta syfte, utan framhålls oftast som ett medel för elevernas lärande. Elevernas 

lärande är följaktligen det huvudsakliga målet med den möblering som används, inte studiero. 

Två av informanterna angav att de möblerade för studiero, och att de vid tillfällen då eleverna 

inte skulle störa varandra placeras ut i rader. Jedeskog (2007) och Wannarka och Ruhl (2008) 

framhåller även de att en radkonstellation ger positiva effekter i elevernas beteende.  

De problem som lärarna finner med klassrumsmöbleringen är att denna är svår att upprätthålla 

eller variera med tanke på att klassrummen delas av flera lärare och grupper av elever under 

skoldagen. Brist på tid är även en anledning till att möbleringen inte förändras inför 

lektionerna. Slutsatsen är att lärare inom arbetslaget hade gynnats av att arbeta gemensamt 

med detta för att ha möjlighet att bedriva undervisning och skapa de bästa förutsättningarna 

för elevernas lärande. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Missivbrev till lärare 

 
Hej! 

Mitt namn är Jeanette Bos och jag studerar på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad. 

Denna terminen skriver jag mitt examensarbete, som handlar om möblering och placering av 

elever i klassrummet kopplat till studiero. För att få en bild av hur lärare på fältet arbetar och 

tänker kring detta har jag valt att göra intervjuer med sex lärare fördelade på två olika skolor 

för grundskolans senare år.  

 

Jag räknar med att intervjuerna tar ungefär 30 minuter per tillfälle. Samtalet sker endast 

mellan mig och Er, och kommer att spelas in med en ljudupptagare. Det inspelade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt, och avidentifieras i uppsatsen. Varken Ert namn eller 

namnet på den skola som Ni jobbar på kommer att finnas med i den skrivna texten. När 

uppsatsen är färdig kommer det inspelade materialet att förstöras. 

 

Deltagandet är frivilligt, och Ni kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva uppge 

orsak eller att det får några konsekvenser. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jeanette Bos 

Tel: ---------------- 

jeanette.bos0007@stud.hkr.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor 

• Hur gammal är du, och hur länge har du arbetat som lärare? 

• I vilka ämnen undervisar du? 

• Hur ser klassrummen generellt ut på den skola där du arbetar?  

• Hur ser du på de fysiska förutsättningar som finns där? 

• Om du fick bestämma, hur skulle ditt klassrum se ut då? 

• Hur vill du att ett klassrum ska vara möblerat, det vill säga hur ska bord och bänkar 

vara placerade? 

-Varför denna möblering? 

-När denna möblering? 

• Kan du koppla möbleringen till ämnet som undervisas? I så fall hur? 

• Vem bestämmer var eleverna ska sitta?  

• Vad tycker du om fasta sittplatser? 

• Vad tycker du om fria sittplatser? 

• Hur definierar du begreppet studiero? 

• Vid vilka tillfällen krävs studiero bland eleverna? 

• Finns det tillfällen då studiero inte krävs i ett klassrum? 

• Föredrar du en viss möblering i klassrummet för att skapa studiero bland eleverna? 

Beskriv hur! 

• Placeras eleverna på ett visst vis vid tillfällen då studiero krävs? I så fall hur? 

 

 


