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Förord  
Hur inreder man en studiemiljö för utbildning inom IKT? I denna 
fallstudie kan man kanske hitta förslag eller lösningar. Studien gör inte 
anspråk på att vara en handbok i hur man skall göra utan snarare en 
beskrivning av hur vi gjorde, och hur det blev samt vad några av 
eleverna tyckte. Vi talar här om hur vi tänkte, varför vi tänkte just så och 
hur vi löste de olika problemen. 
 
Vi vill också passa på att tacka alla som varit oss behjälpliga, våra 
stackars kollegor som vi plågat med frågor och påståenden, våra kära 
och nära som sett oss sitta och småskratta hysteriskt vid datorn utan att 
hjälpa till därhemma när det har behövts. Vi vill även tacka våra lärare 
och mentorer på Högskolan i Falun som hjälpt oss förstå. Vi vill 
dessutom tacka våra kära elever som faktiskt oftast förstått oss när vi 
förvirrat bett DEM om hjälp med att genomföra VÅRA studier. 
 
Till er alla, 
 
Tack för hjälpen! 
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Sammanfattning  
Vi, två gymnasielärare, skriver denna fallstudie i syfte att klargöra hur vi 
tänkt och hur vi förändrat studiemiljön och studiesättet på ett 
datortekniskt program under åren 2005 till 2008. Vår ursprungliga tanke 
var att förbättra elevernas möjlighet att studera datortekniska ämnen. 
Dessa är ofta svåra att studera därför att man i normala fall inte alltid kan 
överblicka den kunskap man som elev behöver för att gå vidare. Vi har 
arbetat med mycket integration mellan olika tekniska ämnen och en stor 
frihet för eleverna att själva styra sitt sätt att arbeta. Vi har också ändrat 
den fysiska arbetsmiljön för eleverna på så sätt att de arbetar i en öppen 
kontorsliknande miljö med arbetsplatserna ställda i grupper. Eleverna har 
haft stor möjlighet att byta samarbetspartners och grupperingar. De har 
kunnat flytta runt på ett ganska fritt sätt. Även raster och pauser har 
hanterats på ett liknande fritt sätt. Vi har använt oss av andra pedagogers 
olika tankar och försökt att få en fungerande strategi för IKT-
undervisning på elevernas egna villkor. Det klassrum som använts har i 
grunden förändrats för att erbjuda en så öppen och flexibel studiemiljö 
som möjligt. Ett urval frivilliga elever har därefter samarbetat i 
intervjuform för att hjälpa oss i vår utvärdering. 

Summary 
We, two secondary teachers, is writing this case study to clarify how we 
think, how we altered the study environment, and how studying in a 
computer science program during the years 2005 to 2008 worked out for 
our students. Our original idea was to improve students' ability to study 
computer science. Computer science are often difficult to study, because 
it's difficult to oversee what a student need, before moving on to the next 
topic. We have worked with a lot of integration between the various 
technical subjects and great freedom for students to govern themselves in 
their daily work. We have also changed the physical environment for 
students so that they work in a very open office environment, with 
workingplaces in groups. Students have had great freedom in chosing 
and switching workingpartners and groups. The students have been able 
to move around in a relatively free manner. Even pauses and breaks have 
been handled in a similar free and open way. We have used other 
pedagogs different thoughts and tried to get a workable strategy for 
computer science education on the students' own terms. The classroom 
we used were fundamentally changed in order to offer such an open and 
flexible learning environment as possible. A selection of volunteer 
students were interviewed to help us in our evaluation. 
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1. Inledning  
Miljön för lärande är viktig men det ges ganska lite utrymme för lärare 
att experimentera med detta på grund av ekonomiska- , skolkulturella- 
och lokalbeläggningsskäl. Viktigt är dock att lärare försöker att anpassa 
sin verksamhet till eleverna.  

Viktiga komponenter i elevers miljö är det demokratiska inslaget att 
elever är lika mycket värda som lärare. En annan komponent är att bjuda 
eleverna på en miljö där de kan interagera med varandra. Vi anser att 
miljön skall tillåta att en elev arbetar i sin egen takt eller att en grupp 
elever kan arbeta i sin takt.  

1.1 Bakgrund 

Vi som skriver detta är lärare på ett datortekniskt program i en 
gymnasieskola i en medelstor och tillika mellansvensk stad. Vi har 
tidigare arbetat som nätverkstekniker m.m. och varit anställda som 
yrkeslärare mellan 7 och 12 år. Vi gillar båda två att riktigt "gegga ner" 
oss i datortekniska detaljer och vill gärna dela med oss av detta till våra 
elever. Vår erfarenhet har visat oss att det traditionella sätt som vi båda 
arbetat efter tidigare inom utbildningen inte gav eleverna så mycket som 
vi skulle vilja. Med detta i bakhuvudet började vi att utarbeta en plan för 
både en pedagogiskt främjande möblering och ett effektivare sätt för 
eleverna att koppla samman alla kunskaper i de olika ämnen de skall 
försöka ta till sig. 
 
Vi som utvecklat detta studierum har jobbat flera år i näringslivet inom 
IKT (Informations- och Kommunikationsteknologi). De erfarenheter 
som vi hade från näringslivet och även från tiden som gymnasielärare låg 
till grund för en långtgående plan, en vision om att få så många elever 
som möjligt att tillgodogöra sig sin utbildning i datorteknik. En viktig 
parameter i arbetet är helhetsbilden, där avsikten är att eleverna ska få en 
mer påtaglig helhetsbild av datorteknik. 
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Läraren har en stor och viktig roll för eleverna, men det är runt eleven 
allt kretsar och skall kretsa. Utan lärare kan fortfarande elever existera 
och lära sig saker men utan elever har inte läraren något 
existensberättigande. Vi tar därför väldigt liten hänsyn till lärarens roll 
och bereder bara honom så mycket plats som en elev behöver. 
Studierummet och miljön i studierummet är först och främst avsett för 
eleverna, läraren kommer i andra hand. Givetvis är det eleven som ska 
vara i fokus, när denne endast går i skolan hos oss i tre år.  
 

1.2 Problemområde 

Ett genomgående pedagogiskt grepp har tagits på det datortekniska 
programmet på vår arbetsplats. Det datortekniska programmet har 
skapats i ett gemensamt behov att renodla utbildningen och minimera de 
problem, som eleverna har tyckt funnits med de två tidigare 
utbildningarna, Elprogrammets datortekniska gren och Tekniska 
programmets datortekniska gren. Elprogrammets datortekniska gren 
hade problemet med att eleverna där inte hade ämnet datorteknik förrän i 
sista årskursen. Flera av kurserna på vägen upplevdes som ”onödiga”. 
Teknikprogrammets elever tyckte att de hade för korta 
datortekniklektioner och för få av kurserna. Dessutom låg alla 
datorteknikkurser i sista årskursen. Med de synpunkterna skapade vi 
tillsammans med skolledningen ett helt nytt specialutformat 
gymnasieprogram som är helt inriktat mot datorteknik. De gamla 
programinriktningarna mot datorteknik på både Teknikprogrammet och 
Elprogrammet lades ned. Med dessa nya förutsättningar fick vi byta 
lokaler och vi kunde förverkliga en pedagogisk idé. Denna idé går ut på 
att vi samtidigt undervisar i en och samma sal med varsin grupp av 
elever om 15-20 individer. Genomgångar hålls i en sal bredvid den stora 
salen. Då vi ständigt resonerar kring elevernas utbildning diskuteras ofta 
förslag på förbättringar eller förkastande av idéer som inte visade sig 
fruktsamma 

Sättet man lär sig på består, enligt vår uppfattning, av många olika 
faktorer. Att en av dessa faktorer är den miljö man befinner sig i under 
studierna tror vi är tveklöst. Det rör sig inte bara om hur lokalerna är 
beskaffade utan även om hur man samtalar med eleven och med vilken 
utrustning man undervisar eleven. Vi kommer inte att ta upp elevernas 
olika inlärningsstilar och det av oss specificerade studierum i denna 
fallstudie då vi inte anser detta relevant för studien eller för 
utvärderingen. Detta eftersom den jämförelse som vi föresatt oss att göra 
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i fallstudien i första hand handlar om ett traditionellt studierum jämfört 
med det oriktade studierum som vi nu provat i ett antal år. Att miljön har 
stor betydelse för lärandet är vi övertygade om, men i vilken 
utsträckning miljön har betydelse skiljer sig med säkerhet från individ 
till individ.  
 
Genom att realisera en idé om hur ett studierum kan vara utformat och 
sedan utvärdera det genom att intervjua elever som haft undervisning 
där, hoppades vi att kunna få ökad förståelse för elevers samspel i ett 
studierum för datortekniska ämnen. Studien avser endast ett enstaka 
specialfall där vi själva haft fria händer att möblera och ha idéer om ett 
studierum som är specifikt anpassat för undervisning i datorteknik. 
 
När man intervjuar eleverna finns det några gemensamma faktorer som 
de pekar på. En av nyckelfaktorerna verkar vara varierad undervisning. 
Detta kan man åstadkomma på flera olika sätt, det sätt som vi löst det på 
passar eleverna. Vi har ingen riktning i studierummet. Eftersom 
studiesalen skall vara för eleverna har vi bortsett från kateder och 
liknande faciliteter som endast är avsedda för läraren. Läraren har en 
arbetsplats som inte nämnvärt skilljer sig från elevernas arbetsplatser. 
Den ingår dessutom på ett, enligt oss, naturligt sätt i rummet. Ingen 
riktning på rummet kan skönjas, heller inget sätt för en ovan besökare att 
se var läraren sitter eller befinner sig. Vi har märkt att de flesta besökare 
ofta får fråga eleverna efter läraren trots att vi, lärarna, nästan står eller 
sitter framför personen. Läraren eller lärarna kan gå runt i salen 
obehindrat liksom även eleverna. Då stor del av undervisningar är av 
laborativ art kan även eleverna gå runt i salen och, vid behov, interagera 
med varandra. Eleverna ansåg i intervjuerna att utomstående besökare 
kunde få komma in i salen och interagera med dem. De hade åsikten att 
ett sådant besök oftast berikade den dialog, som fanns innan besökaren 
kom in. Ibland kunde en besökare komma med nya inlägg i en debatt 
eller i en diskussion, som gjorde att de såg sakerna på ett annat sätt. Flera 
gånger har de på så sätt löst den uppgift de haft att göra på ett oväntat 
sätt. 
 
Det är vår övertygelse att det sätt studierumsmiljö och pedagogiska 
miljöer utformas idag inte är optimalt för eleven. Vi tror att 
studierumsmiljö kan förbättras avsevärt med utgångspunkt i den 
inlärning som det är tänkt ska ske där.  
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Vi anser att en öppen och friare miljö för eleven, utan tvång att sitta stilla 
och ha en i stora drag färdigplanerad lektion framför sig, kan främja 
inlärningen hos eleven. Om en lektion inte är bunden kan lektionen ta sig 
nya och utvecklande former. Detta ställer naturligtvis krav på att läraren 
kan fånga situationer när de uppstår och har ett öppet sinne. 
 
Vi tror inte att studierumsmiljö eller pedagogiska miljöer blev optimalt 
utvecklade under 1600-1700-talen, inte heller tror vi att den lösning vi 
förespråkar kommer att vara så optimal att den inte kan utvecklas vidare. 
Vi tror också att elever och lärare kommer att ha andra sätt att se på 
saker i framtiden. Över tid förändras vår syn på världen. Vårt vetande 
utvecklas och ökar, vi får kännedom om saker vi tidigare inte ens anade 
oss till. Detta påverkar vårt sätt att se på saker och på hur vi uppfattar vår 
omvärld. Det som var sant för 100 år sedan behöver inte nödvändigtvis 
vara sant idag och dagens insikter kommer med största sannolikhet inte 
att stämma om 100 år.  
 
Eftersom vi också haft flera handikappade elever som varit beroende av 
rullstol eller permobiler tror vi att vårt sätt att möblera och tänka, vad 
gäller utbildningens genomförande, kan ha en viss påverkan även för 
dessa elever. Genom den öppna möblering vi förespråkar tror vi att en 
handikappad elev kan ha lättare att få en likvärdig utbildning och ett 
naturligare arbetssätt gentemot sina klasskamrater än i en traditionell sal. 
Då en del elever, särskilt elever som har sådana handikapp att de måste 
få en speciellt anpassad arbetsmiljö t.ex. höj och sänkbart bord, tror vi att 
de ändå kan röra sig lättare i salen och då också på ett naturligare sätt 
interagera med sina kamrater. 
 
I dagens läge, där det finns många olika kulturer, språk och religioner, 
kan man inte förutsätta att alla elever ”kan tas på samma sätt”, utan att 
man som lärare kanske bör vara lite öppen till sinnet och ödmjuk, även 
inför elevers kultur och språk. Det kan gälla utländska språk och 
utländska kulturer. Flera olika kulturer som trängs på samma yta kan 
innebära problem, men det kan lika gärna utvecklas till en ömsesidig 
respekt för varandras kulturer och språk och därmed vara berikande för 
alla inblandade.  
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Studierummet är planerat ur ett elevdemokratiskt perspektiv. Vi försöker 
att få våra elever att ta eget ansvar för sina studier både i hemmet och 
utanför skolan, men i allra högsta grad för de studier de utför i skolan. Vi 
försöker därför att bereda dem en så bra miljö vi kan, med dynamisk 
möblering och ett lyhört arbetssätt hos oss lärare där vi kan fånga upp 
elevernas önskemål, diskutera dessa med eleverna, prova dem och 
slutligen utvärdera dem tillsammans. Vi tror att vi på detta sätt förmedlar 
demokratins grundtankar och arbetssätt.  

"När man i Sverige talar om att utveckla demokratin i skolan 
så menar man utökat elevinflytande och elevansvar. I studier 
av bristande skoldemokrati begränsas analysen till att 
beskriva barnens rätt till sin egen kunskapsprocess eller att 
framställa lärarcentrerade och disciplinerande arbetsformer 
som ’hot’ mot skoldemokratin." 1 

 
Här kan vi direkt finna ett visst stöd för våra tankar och för vårt sätt att 
arrangera studierumsmiljön samt för det sätt vi försöker arbeta på. 

                                          

 

 

 
1 Se Hedin & Lahdenperä (2000) Värdegrund och samhällsutveckling (s.38) 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Vi är två gymnasielärare som tror att situationen i dagens normala 
studierum för IKT-undervisning på svenska gymnasieskolor kanske 
kan förbättras. Syftet med denna fallstudie är att beskriva den 
förändring som vi införde i denna typ av studierum på vår skola. Vi 
hoppas att det kan ge andra lärare inspiration och lust att prova andra 
sätt än de vedertagna. Vi skulle också välkomna en öppen debatt i 
ämnet för lärare i olika program och skolor, men också en mer allmän 
debatt där man från samhällets sida kanske kan fråga sig om det sätt 
som man arbetar på idag verkligen är det bästa.  

Kanske man kan se saker på andra sätt än det som är etablerat idag. 

• Kan vi göra elever mer motiverade eller mottagliga för inlärning 
genom förändringar i studiemiljön? 

• Kan vi genom en annorlunda studiemiljö motivera eleven till 
mer ”eget experimenterande” och ifrågasättande? 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att avgränsas till en klass i datortekniskt program 
årskurs 3 och 3 frivilliga elever. Intervjudelen kommer att genomföras 
efter betygsättning i kurserna för att ingen påverkan av betyg skall kunna 
ske. Bilderna skall tas före betygsättning i levande studiemiljöer för att 
de skall kunna fånga levande arbetssituationer, när de faktiskt pågår. Vi 
kommer att tala om både social och fysisk klassrumsmiljö. Vårt 
huvudspår i studien kommer dock att vara den fysiska studiemiljön. 
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2. Metod 

2.1 Fallstudie 

”Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på en 
enda (eller någon gång några få) undersökningsenhet, som 
man undersöker ”på djupet” för att få mer detaljerade 
kunskaper än vad man kanske annars får.  

Fallstudien fokuserar framför allt på sociala relationer och 
processer som pågår inom ramen för det (de) fall man 
undersöker, detta eftersom den detaljerade kunskapen kan visa 
på hur komplexa sammanhang såsom sociala relationer och 
processer fungerar. Fallstudien bedrivs empiriskt, ute i 
verkligheten.”2  

Eftersom fallstudien är ett lämpligt verktyg för att åskådliggöra en 
pågående process valde vi detta sätt. Vi kommer att försöka ge flera 
infallsvinklar och genomföra tre intervjuer omkring det sätt vi arbetar 
på. 

2.2 Delaktighet 

Vi är två lärare på samma arbetsplats och med liknande inriktning. Från 
början arbetade vi i varsitt program, men kände båda att det vi kunde 
erbjuda eleverna var synnerligen begränsat. En idé dök upp hos oss 
genom otaliga samtal och resonemang att vi borde försöka förändra det 
sätt vi arbetade på. Efter samtal med skolledningen fick vi möjligheten 
att starta ett nytt program med en helt ny inriktning för skolan. Vi tog 
tillsammans fram en studieplan och påbörjade arbetet med nya lokaler. 
Flera olika pedagogiska inriktningar har influerat oss, dessa har vi 
försökt att ta till oss och även låta dem inspirera oss i utformningen av 
                                          

 

 

 
2 Se Malmö Högskola  http://www.ts.mah.se/utbild/ck2340/Delkurs_3/Fallstudie.htm, 2008-08-12 
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studiesalen. Vi tror oss kunna använda flera stora pedagogers 
förespråkade arbetssätt och idéer på ett naturligt sätt i salen. Som 
exempel kan nämnas Vygotskijs sociokulturella lärande och flera andra 
pedagogers teorier, vilka vi återkommer till senare i fallstudien. 
Tack vare salens öppna och dynamiska möblering kan eleverna själva 
komma med förslag på hur de för tillfället vill ha sin omgivning. Salen 
förutsätter, enligt oss, ingen speciell teknik eller pedagogik utan man kan 
fritt välja det som för tillfället faller (oss, eleverna, osv. osv.) på läppen. 
Detta gör att olika elevers krav och behov kan tillgodoses. Vi kan också 
snabbt ändra taktik och pedagogisk inriktning alltefter hur nya 
frågeställningar och uppgifter avlöser varandra. Nu har vårt nya 
arbetssätt och våra nya lokaler varit i drift i drygt tre år och vi vill 
försöka ta reda på hur det gått. Vi har försökt att göra egna reflektioner 
under hela denna tid och sammanställa dessa med slutobservationer samt 
med elevernas egna uppfattningar. 

2.3 Dokumentation 

Vi har gjort egna observationer över tid och använder dessa i fallstudien. 
Vi har även försökt att rekonstruera hur de tre åren förlupit för 
programmets del men i huvudsak för elevernas arbetssätt. Vi har använt 
oss av de ursprungliga planritningarna och en del foton. 

2.4 Intervjuer med elever 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer  

Som en förberedelse inför intervjuerna har eleverna tagit bilder med 
digitalkameror. Eleverna instruerades att fotografera något eller en 
situation ur deras miljö i den oriktade studiesalen samt ur en riktad, 
normal studiesal. Eleverna visste att de bilder som de tagit kommer de att 
få prata om i en intervju. Vi hoppades med detta arbetssätt få en så öppen 
fråga som möjligt. De fick som uppgift att ta dessa bilder för att resonera 
och peka på olika saker som de ville ta upp under sina intervjuer. 
Eleverna fick också information om att de gärna fick påverka bilderna 
med olika verktyg för att på så sätt kunna ge en ännu bättre vinkling eller 
visa något som kanske inte går att visa på annat sätt. En bild skulle vara 
från en traditionell sal för undervisning i IKT samt en bild från den 
oriktade salen, de själva har använt under sina år i programmet.  
Eleverna ombads att inte samtala med varandra då intervjuerna 
genomfördes, detta för att inte svaren till våra frågor skulle kunna 
förberedas utan att elevens åsikter skulle vara deras egna och ej 
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påverkade av varandra. De blev också informerade om att vi satte en 
maxtid på femton minuters aktiv intervjutid. Intervjuerna spelades in på 
ett digitalt media. Eleverna garanterades anonymitet. Intervjuerna ägde 
rum efter deras betyg var satta. Intervjusvar sammanställdes och 
analyserades.   

Det sätt man utför intervjuerna kallas ”tratt-teknik”3 och går ut på att 
man med hjälp av en öppen fråga ställer följdfrågor tills man får så 
uttömmande svar som möjligt. 

Eleverna fick en öppen frågeställning så de visste att de skulle diskutera 
runt studierumsmiljö för IKT och svarade med egna ord och 
formuleringar. Vid behov ställdes följdfrågor om eleverna lämnade 
alltför kortfattade svar. En karta med stödfrågor4 för intervjuerna 
utarbetades med frågeställningar som är intressanta för oss i vår 
utvärdering av den oriktade studiesal vi utformat.  

                                          

 

 

 
3 Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningmetodikens grunder. 
4 Se Figur 1 
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Alla frågor på denna karta ställdes inte, en del frågor på kartan 
besvarades av eleven under dennes intervju. 
(Figur 1 finns även som bilaga 1, i större format.) 

 
Figur 1 -Stödfrågor vid intervju 

Eleverna kallades in en och en, där de fick presentera sig samt redogöra 
för sina tankar kring de olika miljöerna. Till sin hjälp hade de en dator 
och en projektor samt tillgång till sina digitala bilder. De ombads 
därefter att välja ut den bild de ville börja berätta om.  

Allt eftersom deras berättande pågick, kunde vi som intervjuare bocka 
för flera av de frågeställningar, som spontant blev besvarade av de frågor 
vi satt upp som mål att få svar på.  

När eleven tystnade eller fick svårigheter att gå vidare ställde vi en av de 
frågor, som eleven inte själv ännu tagit upp. När vi ansåg oss ha fått svar 
på alla frågor eller tiden hade gått ut avbröts intervjun och nästa elev 
kallades in tills eleverna fått lämna sina redogörelser. Dock behövde 
ingen intervju avbrytas innan de kände sig klara. Intervjuerna har 
därefter transkriberats till pappersform för att lättare hanteras i vårt 
arbete. Eleverna har fått läsa igenom transkriptionen av sina egna 
intervjuer och därmed haft möjligheten att korrigera, förtydliga eller be 
oss att inte ta med saker de sagt och kanske ångrat. Efter de läst 
transkriptionerna var det ingen av eleverna, som ville ändra något i sina 
utsagor. 
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2.4.2 Eleverna i urvalet 

De elever som ingår i denna undersökning är 18 elever från ett 
datortekniskt inriktat program i en mellansvensk skola. Tre frivilliga 
elever har intervjuats av dessa 18 elever. De har valts ut då de har arbetat 
i en sal där möbleringen är öppen och inte har någon riktning. De har 
även arbetat i traditionellt möblerade datorsalar. Då vi använt en 
intervjumetod där frågeställningen är öppen har vi begränsat oss till tre 
elever. De tolkningar och synpunkter som dessa tre elever har, ska ju i 
sin tur tolkas av oss. Av den enkla anledningen av att det inte finns 
kvinnliga elever ingår inga kvinnor i undersökningen. De elever som är 
intervjuade har olika bakgrund dels i samhällsskikt som etnicitet. Vidare 
avgränsar vi oss till att behandla endast den fysiska studiesalsmiljö 
utifrån det sätt man möblerar studiesalar. Det insamlade materialet 
kommer säkerligen inte peka åt ett håll, utan flera intressanta aspekter 
kommer nog fram. Endast de data som har med sambandet mellan 
närmiljön och elevernas studier kommer att behandlas i denna 
undersökning.  

2.4.3 Genomförande av intervjuer  

Eftersom antalet elever i undersökningen är så få och frågorna är öppna 
blir det svårt att säkerställa data rent statistiskt. Däremot kommer olika 
inbördes förhållanden att diskuteras i slutdiskussionen, men dessa 
kommer även att tas upp i resultatdelen. Detta har dock inget statistiskt 
värde utan de data som tas upp är mer indikatorer på olika förhållanden. 
Med detta resonemang hoppas vi, genom att arbeta med ett 
hermeneutiskt arbetssätt, ringa in de faktorer som eleverna pekar på i 
sina intervjuer. 

2.4.4 Bearbetning av intervjuer  

De olika intervjuerna har efter genomförandet transkriberats till 
pappersformat för enklare hantering under utvärdering och 
sammanställning. Ett urval av citat och utsagor från intervjuerna har 
gjorts och hänsyn har tagits till både positiva och negativa utsagor. Vi 
har försökt att vikta positiva mot negativa aspekter på samma frågor för 
att inte vinkla värderingar av dessa. 
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2.5 Positivism kontra hermeneutik 

Vi har försökt hållit oss så neutrala till våra resultat som det går och gjort 
en så objektiv tolkning och bedömning som möjligt. Eftersom studien 
endast hanterar och belyser en enda förekomst av denna typ av 
omställning av utbildning går det inte att generalisera och säga att detta 
gäller för alla överallt och alltid, men det kan ge en fingervisning om hur 
det skulle kunna göras och hur det skulle kunna gå. Vi lägger naturligtvis 
in egna personliga reflektioner, det måste man inse, och att dessa 
tillsammans med elevernas egna personliga reflektioner utgör det 
fallstudien centreras kring. Dessutom bör man vara införstådd med att vi 
måste tolka hur det fungerat med detta sätt i undervisningen. Vi har valt 
att genomföra denna fallstudie av vår studiesal genom ett hermeneutiskt 
synsätt då en positivistisk undersökning inte kan genomföras av flera 
olika orsaker. Några av dessa orsaker är följande: 

• Studiesalen används nästan bara av det specialutformade program 
för datorteknik som studien avser.  

• Det är endast 18 elever som kan vara med i denna empiriska 
undersökning, med det antalet kan inga statistiskt säkerställda 
resultat erhållas.  

• Det finns inget, oss veterligen, exempel på liknande 
studiesalsmiljö för IKT att finna vare sig i litteratur eller 
forskningsresultat att jämföra empiriska resultat mot.  

• De synpunkter som eleverna ger i intervjuer är icke mätbara i 
positivistisk mening utan är subjektiva analyser på individuell 
basis. 

Detta är bara ett fåtal av de orsaker som pekar mot att en hermeneutisk 
undersökning är rätt väg att gå. Vi avser att utvärdera om den 
studierumsmiljö som vi utvecklat är gångbar som studiemiljö ur elevers 
synvinkel. De resonemang och synpunkter eleverna framför kan härledas 
till de tankar och funderingar eleverna har om sina normala studiemiljöer 
och hur de själva skulle vilja förändra dem, samt hur de uppfattat våra 
tankar om vad vi vill åstadkomma med den miljö vi skapat åt dem i den 
oriktade studiesalen.  
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3. Referensram 

Vi tror att Piagets åsikt5 om att antalet frågor en elev svarar på är 
mindre intressant än varför eleven svarar på just det sättet. Den öppna 
möbleringen tillåter elever att interagera med andra elever och med 
läraren, på ett sätt som tillåter läraren att utvärdera elevens svar på 
olika uppgifter denne fått, helt annorlunda och öppnare än i en 
traditionell miljö. Vår erfarenhet visar att den öppna arbetsmiljön 
inbjuder eleven att hantera uppgifterna på olika sätt, genom att 
samarbeta eller föra dialoger med andra. Flera individers olika 
erfarenheter kan bidra till att bygga upp den sociokulturella miljön i 
den öppna salens miljö. Det faktum att flera årskurser har lektion 
samtidigt i samma sal kommer leda till att eleverna socialiserar med 
varandra och gemensamt bygger upp den sociala miljö de kommer att 
“leva och lära i”. Vygotskij's teorier6 om miljöns och det sociala 
klimatets inverkan på individens inlärning tror vi också bidrar till att, 
de olika intelligenstyperna som Howard Gardners teorier7 visar, får 
utrymme att utvecklas. Även Maria Montessori's tankar8 om elevens 
egen påverkan på sin utveckling och inlärning kan ses i den öppna 
salens ljus och miljö.  

Vår tro på elevernas egna förmågor har bekräftats och stärkts. Det har 
naturligtvis även förekommit negativa trender, men i stort ser vi en 
positiv bild av en miljö, som till stor del skapas, används och utvecklas 
av eleverna själva. 

                                          

 

 

 
5 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
6 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
7 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna 
8 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna 
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3.1 Pedagogiska teorier  

3.1.1 Behaviorismen  

Behaviorismen är en vetenskaplig, empirisk tankemodell som utgår från 
de värden man kan mäta. Man tar alltså inte hänsyn till hur man tänker, 
känner eller värderar sin omgivning. Ivan Pavlov (1849-1936), en rysk 
forskare, gjorde experiment med hundar och fann att de hade vissa 
reflexbetingade inlärningsmönster. Om man kunde hitta ett sådant 
inlärningsmönster som fungerade på människor och med vilken kunskap 
som helst, så skulle vem som helst kunna lära sig vad som helst genom 
en slags reflex. Det visade sig dock att de genombrott Pavlov gjort inom 
det området var begränsade till just reflexer.  

3.1.2 Förstärkning  

Forskning inom området fortgick efter Pavlovs död av en amerikan som 
hette B.F.Skinner (1904-1990). Han experimenterade med belöningar 
och bestraffningar till olika moment. Beteenden som bestraffas tenderas 
att förekomma mer och mer sällan medan beteenden som belönas 
tenderar att bli mer frekventa. Kunskaperna om förstärkning användes 
för att framställa läromedel som byggde på systematisk och omedelbar 
förstärkning av elevens responser9.  

3.1.3 Kognitivismen  

I mitten av 1900-talet framkom en del kritik mot behaviorismen, den 
kunde inte förklara språket och det verbala samspelet. I det hänseendet 
kan man inte peka på specifika beteenden generella för alla däggdjur. 
Den som stod för kritiken var framför allt Noam Chomsky (1928) i 
boken Verbal behaviour (1957) Hur skulle man då förklara hur lärande 
går till genom kognitivism? Man kunde se människan som en processor 
med olika typer av minne och människan kunde inhämta information, 
                                          

 

 

 
9 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (s.52) 
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processa den och lagra den i olika typer av minne och söka efter den i 
minnet10. Oavsett hur man valde att förklara det, så var det nu så att man 
tydliggjorde människans psyke som en del i lärandet. Språket och den 
kulturella bakgrund som eleven har är också av betydelse. Man talar 
även om att eleven själv bygger upp sin förståelse genom sin egen 
aktivitet, detta kallas konstruktivism.  
Den forskare som hittills kanske har gjort mest för att förstå hur kunskap 
bildas är nog den schweiziske forskaren Jean Piaget (1896-1980). Piaget 
beskrev olika moment i lärandet och hade en åsikt om att barnet själv 
skulle upptäcka kunskapen utan att någon annan visade den för barnet. 
På detta vis tillägnar sig barnet kunskap själv och får förståelse för den 
kunskapen som precis uppnåtts11. Den förståelsen skulle gå förlorad, om 
en lärare visade eleven hur det skulle bli. Många modeuttryck uppfanns 
och dem är kvar än idag, ”arbeta laborativt” och ”upptäcka saker på egen 
hand” för att ta ett par exempel.  

3.1.4 Piagets pedagogik  

Vanliga intelligenstest gjorde Piaget misstänksam Istället för att mäta hur 
många frågor en elev svarat på så borde det vara intressantare att veta 
varför eleven gett just de svaren12. Att utvecklas kognitivt är i stället att 
göra erfarenheter som korrigerar ens världsbild och därigenom utvecklar 
intellektet, skriver Säljö. Piaget delar upp processerna för samspelet med 
omvärlden i två delar, assimilation och ackommodation. Assimilation är 
helt enkelt att man tar in hur omvärlden fungerar och är organiserad. Vid 
assimilation av sådana intryck bereds man inga överraskningar. 
Ackommodation är när en anomali uppstår som bryter mot det sätt som 
vi uppfattar omvärlden. Vi måste då ta reda på hur det ligger till och 
omvärdera vår världsuppfattning13.  

                                          

 

 

 
10 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.(s.55) 
11 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.(s.58) 
12 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (s59) 
13 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (s.60) 
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3.1.5 Sociokulturellt perspektiv 

Grundades av ryssen Lev Vygotskij och har en lite annorlunda 
infallsvinkel än Piaget. Han trodde mer på att lärandet sker med hjälp av 
omgivningen, föräldrar och andra vuxna. Säljö nämner att en 
grundläggande tanke är att vi alla från början utvecklar våra erfarenheter 
tillsammans med andra individer14, ofta görs detta samspel helt 
oavsiktligt. Barnen socialiseras in i flera av de kunskaper eller lärdomar 
som sedan leder dem vidare till nästa steg, därmed får barnet en kontext 
av kunskap att, som individ, utgå ifrån och formas av för framtida 
lärdomar. Detta ger alla individer ett kulturellt arv i den sociala 
gruppering man föds in i eller har som inlärningsmiljö.  

Till skillnad från Piaget utgick Vygotskij från motsättningen 
mellan, å ena sidan, att överföra kunskaper från de vuxna till 
barnen, och å andra sidan att barnen själva måste utveckla 
sina kunskaper. Denna motsättning hanterade Vygotskij för 
det första genom idén om ”utvecklingszoner” hos barnet – 
vad barnet klarar av att göra med hjälp. Barnet kan imitera 
handlingar som går utanför gränserna för dess egen potential 
och kan genom imitation nå längre än med sin egen 
förståelse. För det andra arbetade Vygotskij med idén om en 
meningsfull praktik där kunskap är ett redskap för att nå ett 
mål.Genom att i ett meningsfullt sammanhang använda de 
kunskaper som till en början är något ”yttre”, blir de till 
något ”inre”. Den vuxna kunskapen införlivas på så sätt med 
barnens egen förståelse.”15 

                                          

 

 

 
14 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. 
15 Se Läroplanskommittén (1997) Bildning och kunskap (s.38) 
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3.1.6 Mognadsnivåer  

Piaget ansåg att det var ett viktigt antagande att våra psykologiska 
strukturer eller scheman var indelade i mönster. Mönstren skiljer sig åt 
genom erfarenhet och därigenom ålder. Han pratade om fyra olika 
stadier, det sensomotoriska stadiet, det preoperationella, de konkreta 
operationerna och de formella operationerna16. Denna stadieteori fick 
Piaget motvilligt revidera senare då den inte riktigt stämde med alla 
elever överallt. Det viktiga ligger ändå i att det finns olika 
mognadsnivåer för lärandet.  

3.1.7 Waldorfpedagogiken  

Rudolf Steiner (1861-1925) grundade Waldorfpedagogiken17. 
Pedagogiken bygger på en antroposofisk18 människosyn där Steiner ser 
människan som en ”treklang” av kropp, själ och ande. Han delade in 
denna treklang i tre olika stadier i elevernas utveckling.  

 0-7 år: Vilja 
Den ansvarsfulla handlingens och kreativitetens område  

 7-14 år: Känsla 
Upplevelsernas och empatins område  

 14-21 år: Tanke 
Idéernas och den tankemässiga kunskapens område.  

Pedagogiken medger att eleverna berikar sin praktiska ådra såväl som sin 
teoretiska, tankemässiga ådra, men även den kreativa ådran som elever 
kan ha19. 

                                          

 

 

 
16 Se Säljö, R. (2000) Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.(s.61) 
17 Waldorfpedagogik kommer av att Steiners första skola var i Stuttgart på förfrågan av arbetarna i 
cigarettfabriken Waldorf-Astoria. 
18 Antroposofi: antropos (människa) och sofia (visdom) 
19 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.138-141) 



  2009-01-20 

 - 23 -  

3.1.8 Montessoripedagogiken  

Maria Montessoris (1870-1952) pedagogik bygger mycket på att eleven 
utvecklar sig själv genom egna erfarenheter20. Utbildningen bygger 
också på interaktionen mellan elever och lärare där de fostras till att ta 
hänsyn och att samarbeta med varandra21. Läraren har en mer passiv roll 
och leder snarare utbildningen åt rätt håll, i enlighet med Montessoris tes 
att ”all onödig hjälp är ett hinder”22. 

3.1.9 Arbetets pedagogik  

Célestin Freinet (1896-1966) och ”arbetets pedagogik” är en pedagogik 
där man ofta jobbar tematiskt och eleverna själva jobbar med olika 
arbeten i projektform. Detta skall då leda till insikter och 
kunskapsfördjupning i de ämnen som de jobbar med i sina projekt. 
Denna pedagogik är sannolikt lättast att genomföra på lägre stadier23, 
men man kan använda detta tankesätt även på gymnasiet anser vi. Det 
krävs att lärarna i en sådan här pedagogik är dynamiska och lyhörda för 
vad eleverna vill åstadkomma24.  

3.1.10 Reggio Emilia  

Loris Malaguzzi (1921-1994) var eldsjälen bakom de kommunala 
förskolorna i Reggio Emilia25. Hans idé är att eleven själv kommer fram 
till svaren med eller utan ledning av en handledare, lärare. Detta sätt att 
själv pröva sina teorier och teser gör att eleven själv har makt över sitt 
lärande26. Malaguzzi beskriver också själva skolmiljön som mycket 
viktig för lärandet27.  Utvecklingen går hela tiden framåt, säger man, men 

                                          

 

 

 
20 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.160) 
21 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.159) 
22 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.162) 
23 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.185) 
24 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.186) 
25 Område i norditalienska landskapet Emilia-Romagna 
26 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.200) 
27 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.202-203) 
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detta är inte alldeles nödvändigtvis sant. Malaguzzi strävar ju efter en 
modell, där man hela tiden utvärderar och reviderar sin pedagogik28. 

3.1.11 Gardner  

Howard Gardner (f. 1943) pratar om de åtta intelligenserna29 som visar 
hur olika elever bäst lär in saker och i vilka situationer. Gardner menar 
att alla barn är olika och har olika sätt som de bäst lär sig saker. Dessa 
olika intelligenser som barn har måste beaktas i en inlärningssituation, så 
att barnet har största möjliga förut-sättningar för sitt lärande.30 Läraren 
måste således vara beredd på att individualisera utbildningen så att detta 
blir möjligt.  

3.1.12 Portfolio och storyline  

Portfolio är en idé där man sparar på saker från utbildningen så att man 
kan överblicka elevens utveckling. Materialet väljs ut av eleven och 
läraren och skall representera nivån för eleven just då. Denna portfolio 
följer eleven genom årskurserna och är till för att synliggöra elevens 
kunskapsmässiga utveckling31.  

Storyline är en serie miniprojekt som löper efter en given tidslinje. 
Eleverna utgår från det som de kan när de börjar och fördjupar sig under 
vägen. Arbetet kan innehålla inslag av rollspel eller utställningar.  

3.1.13 John Dewey  

Hartman (2005) säger att Dewey nog var lite modernare än Martin 
Luther och trodde att människosläktets ondhet eller godhet var 
ointressant. Istället har hon tillgång till olika biologiska och sociala 
element som bereder henne en nästan obegränsad utvecklingsmöjlighet. 

                                          

 

 

 
28 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.189-191) 
29 Se bild i Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.225) 
30 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.227) 
31 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna (s.241) 
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Varje individ har sina styrkor och är ofrånkomligen unik, därför skall 
varje människa ödmjukt respektera sina medmänniskor och inse att 
varje annan individ alltid har någon egenskap där hon är överlägsen. 
Barn saknar inte de vuxnas egenskaper, de har bara inte använt sin 
potential till att utveckla dem ännu. Samhället skall säkra en fri 
kommunikation och interaktion mellan medborgarna. Ojämlika 
privilegier måste lösas upp för att inte främja karteller och 
motsättningar mellan samhällsklasser32. Alla förtjänar respekt, oavsett 
vem man är. Människor undviker att "döma" någon person över huvud 
taget, istället förespråkar de att de själva också skall låta andra få sitt 
personliga utrymme. 

3.2 IKT-undervisningens problematik 

IKT-undervisning har egna specifika problem som inte återfinns i andra 
typer av undervisning. Bjarne Herskin33 delar in dessa specifika 
problemen i boken "IT-undervisning - med användaren i centrum" i tre 
huvudsakliga delar 
 
1. Minnesproblemet 
2. Förståelseproblemet 
3. Beroendeproblemet 
 
Dessa tre huvudproblem anser han ha mycket stor relevans i just IT-
undervisning. 
 
Det första problemet, "minnesproblemet", förklarar han via en liknelse 
där han jämför med att man inte kommer ihåg sina koder till t.ex. 
bankkort, kombinationslås eller ens telefonnummer utan de "sitter i 
fingrarna". Han menar att det inte är någon mening med att lära eleverna 
vissa kommandon, det fungerar ändå inte, utan istället lära dem vad 
dessa kommandon är till för. Olika kommandon kommer att "läras in" 
per automatik med den rutin eleverna får efter kursen eller med den 
myckna användningen av dessa kommandon i kursen. Han menar också 

                                          

 

 

 
32 Se Hartman, S. (2005) Det pedagogiska kulturarvet. (s.228) 
33 Herskin, B. (2001) IT-undervisning –med användaren i centrum (s.17f) 
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att dessa kommer att lagras i hjärnan. Vidare anser han att vi inte skall 
skapa kurser där eleven vid något tillfälle har till uppgift att komma ihåg 
detaljer och kommandon. 
 
Det andra problemet, "förståelseproblemet", grundar sig enligt Bjarne 
Herskin i att elevernas uppmärksamhet alltid kommer att rikta sig mot 
detaljerna och inte mot de principer som läraren försöker förklara. Han 
beskriver detta med att om man t.ex. går igenom en skärmbild där man 
vill visa en princip kommer deltagarnas frågor sedan att gälla någon 
detalj i skärmbilden, inte den princip man försökte förklara. Han tar som 
exempel en lektion i ett kalkylprogram där man försöker förklara 
skillnaden mellan en relativ och en absolut formel. Eleverna kommer då 
snabbt att tankemässigt fokusera på om läraren gör ett obetydligt 
räknefel eller en felstavning istället för att följa med i den princip 
lektionen gällde. Samtidigt gör han gällande att det visst finns undantag, 
på tekniska kurser där man utbildar mot en djupare förståelse för hur de 
olika teknikerna och principerna fungerar kommer det att bli nödvändigt 
med en hel del detaljer, men menar att man då också måste skillja dem 
från principförklaringarna. Man bör alltså, enligt Bjarne Herskin, vara 
noga med att inte blanda detaljer med förståelseinriktade förklaringar. 
 
Det tredje problemet, "beroendeproblemet", visar sig enligt Bjarne 
Herskin genom att eleverna själva får som vana att fråga läraren istället 
för att försöka lösa problemet. Han menar att traditionella s.k. "Hands 
on" -lektioner ofta leder till att eleverna tar den enkla utvägen och frågar 
läraren om sådant de, med lite tankemöda och den information de redan 
fått, skulle komma fram till själva. Tanken med denna typ av lektion är 
ju att eleverna skall lära sig att lösa problemen själva, ta egna initiativ 
och våga prova samt leta efter möjliga lösningar. Han menar vidare att 
om man vill få användarna att klara sig själva måste kurserna inrättas, så 
att läraren bara är ett skyddsnät om det verkligen behövs, men eleverna 
skall lösa så mycket som möjligt själva och klara sig på egen hand. 
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4. Förändringen / Dokumentationen 

4.1 De tre typerna av studiesal för IKT  

4.1.1 Traditionell, riktad studiemiljö  

Med en traditionellt riktad studiemiljö menar vi en studiemiljö där en 
kateder eller liknande möbel står till lärarens förfogande och oftast står 
att finna i den ena kortsidan av salen. Eleverna sitter i ordnade rader, 
oftast i någon typ av långbänk eller traditionell skolbänk riktad rakt mot 
katedern. Läraren har också någon typ av tavla att skriva och rita på. 
Salen får därmed, en riktning. 

 

Figur 2 -Riktad sal, horisontella rader 

  

 

Figur 3 -Riktad sal, horisontella rader 
med "gångar"

 

I en normal sal har man oftast normalt fungerande lektioner. Dessa 
lektioner bygger på att salen har denna riktning och läraren 
använder riktningen i en speciell typ av handledning/pedagogik. För 
lektioner i datortekniska ämnen kan detta bidra till att eleverna kan 
ha sin uppmärksamhet åt ett annat håll, när läraren egentligen vill 
ha elevernas odelade uppmärksamhet. Detta kan bero på att man i 
traditionella studiemiljöer för IKT-undervisning ofta placerar en 
datorskärm på bänken, vilket då hamnar rakt framför eleven. Eleven 
kommer då att ha möjlighet att dölja sin skärmbild för läraren och 
kanske syssla med saker, som inte har med undervisningen att göra 
när läraren håller en genomgång. 
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4.1.2 Riktad studiesal med ökad elevtillgänglighet  

Detta är en modifierad möblering tänkt att öka elevtillgängligheten 
för läraren. Det är lättare att gå runt i salen för att hjälpa eleverna. 
Bänkraderna är placerade vertikalt mot tavlan i rummet. Tavlan är i 
sin tur placerad mot en av långsidorna på salen.  

 

Figur 4 -Riktad sal med vertikala rader för ökad elevtillgänglighet 

Två ytterligare aspekter är viktiga i sammanhanget, den ena är att 
skärmarna står med baksidorna mot varandra vilket är bra ur 
strålningssynpunkt, om man använder katodstråleskärmar, den 
andra aspekten är att skärmarna aldrig helt är bortvända från 
läraren. Detta skulle kunna minska de tillfällen eleverna väljer att 
göra andra saker än de som läraren instruerat dem om. Möbleringen 
i detta fall är uttänkt av en av oss samt ytterligare en person. Syftet 
med möbleringen var följande: 

• Ökad elevtillgänglighet  
• Skärmars baksida mot varandra ur strålningssynpunkt  
• Underlätta för kabeldragning till datorerna  
• Så få möjligheter som möjligt för eleven att dölja det som är 

på skärmen.  
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4.1.3 Oriktad studiesal 

Arbetsplatserna ordnas fyra och fyra genom grupper om två och 
två som står mot varandra. Dessa arbetsplatser placeras sedan ut i 
salen där läraren eller eleverna tycker att det passar. 

 
Figur 5 -Oriktad sal 

  
Pedagogiken kan ändras efter behov och små genomgångar hålls 
ofta för ett begränsat antal elever. Genomgångarna kan hållas för ett 
enskilt bord eller endast en enstaka elev. Det kan däremot bli svårt 
att hålla en genomgång för ett större antal elever i en oriktad sal. 
Därför bör en oriktad sal kompletteras med någon typ av extra 
utrymme för större genomgångar. Om man dessutom förbereder 
nätverkskopplingar och strömuttag på ett sådant sätt att det blir så 
dynamiskt som möjligt, kan möbleringen förändras in i det 
oändliga. Man kan till exempel montera skenor i taket med fler 
uttag än som är nödvändigt för stunden. Mycket av tankesättet i en 
oriktad sal bör vara dynamiskt och inte främja någon speciell 
riktning i något fall. Man kan också komplettera salen med bärbara 
datorer och ett eller flera trådlösa nätverk med flera 
accesspunkter.34  

                                          

 

 

 
34 Åtkomstpunkter för uppkoppling mot trådlöst nätverk för datorer 
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4.2 Pedagogiska idéer som grund för 
utformandet av studiesal för IKT  

Utifrån de olika pedagogiska teorier vi studerat tog vi fram olika 
specifikationer om hur en bra pedagogisk miljö skulle kunna 
utformas. En av de specifikationer vi hade var att det skulle vara 
förhållandevis lätt att möblera om vid behov. Grundat på de 
pedagogiska teorierna utgick vi från en stor och öppen struktur där 
vi hade fria händer att göra om efter de specifikationer vi tagit fram. 
Studierummet utformas efter de, för oss, intressanta delar av olika 
pedagogiska teorier. Vi använder oss av delar från Vygotkijs 
sociokulturella idéer till Freinets ”arbetets pedagogik” bland andra, 
för att utforma studiemiljön på ett så bra sätt som möjligt. 
Då vi fick möjligheten att byta studierum från de två traditionella 
studierum vi arbetade i till en helt ny miljö var det flera 
omständigheter som medverkade till att vi valde att utveckla det 
studierum som vi gjorde. Vi hittade en lokal som utnyttjades väldigt 
lite.  
 

 
Figur 6 -Vårt blivade studierum, planritning 

  
En av de grundläggande idéerna vi hade var att kunna ha två 
grupper i samma studierum samtidigt. Detta för att vi då skulle 
kunna handleda varandras elever. Effekten av detta blir en upplevd 
lärarförtätning. För att sedan studielokalen skulle fungera på det sätt 
vi ville behövdes det några smärre förändringar. 
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Figur 7 -Vårt förslag på ombyggnad av studierum 

 
Ett mindre lärarrum, ett förråd och en liten teorisal blev alla av med 
sina väggar och vi fick en stor lokal. Denna lokal målades och fick 
ljuddämpande plattor så taket helt täcktes av plattor, inte delvis som 
var fallet innan. Dessutom byggdes nätverk och strömförsörjning i 
taket så att möbler och datorer skulle kunna stå varhelst det 
behövdes. Möbleringen visste vi skulle bli en avgörande faktor för 
vårt studierum.  

 
Figur 8 -Idéer och förklaringar av studierummet 

Vi valde att möblera så det liknade en miljö som eleverna kan råka 
på när de kommer ut i näringslivet. Bänkar med två arbetsplatser 
per bord ställdes mitt emot varandra och bildar då en "ö" om fyra 
arbetsplatser. Dessa arbetsplatser fördelas ut i lokalen där det passar 
verksamheten. 
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Figur 9 -Exempel på möblering av studierum 

 
Precis som i näringslivet sitter deras handledare eller gruppledare i 
samma lokal vid en liknande arbetsplats. 
Syftet med möbleringen var följande: 

• Maximal elevtillgänglighet  
• Skärmars baksida mot varandra ur strålningssynpunkt  
• Kabeldragning i taket för maximalt dynamisk möblering  
• Datorerna och kablarna placerade så att det blir lätt att städa 

golv och bordsytor  
• Stora ytor att röra sig på för både elever och lärare i salen, 

detta för att maximera integrering mellan kurser och ämnen.  
• Studierummet har så pass många arbetsplatser att flera 

elevgrupper kan vara där samtidigt, med varsin lärare. Dessa 
lärare kan då hjälpa varandras elever och detta ger då ökade 
möjligheter för elever att få den hjälp de behöver samt få en 
bättre helhetsbild över de kurser den läser.  

Studierummet utrustas gärna med en rullande Whiteboard så man 
lätt kan rulla den dit där den behövs för tillfället. Denna sal lämpar 
sig för laborativ IKT-utbildning, där eleverna kan jobba i sin eller 
gruppens takt. Studierummet passar bra för den som råkar sitta i 
rullstol eller permobil, då utrymmena mellan arbetsplatserna 
medger att den eller de eleverna kan välja att sitta där de helst vill. 
Med samma princip är det lätt för läraren att gå runt bland 
grupperna av datorer och följa vad eleverna gör i sina uppgifter 
eller laborationer. 
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Ett av målen med det sätt som vi bedriver undervisningen på och 
tillsammans med att erbjuda eleverna en bra studierumsmiljö är att 
ha en helhetsbild som är genomgående för alla våra 
karaktärsämnen. 

 

Figur 10 -Helhetsbild 

4.2.1 Arbete i grupp eller enskilt  

I de lektioner som är av laborativ typ kan det vara på tre olika sätt. 
En del laborationer skall göras enskilt av eleven. En del uppgifter 
bygger på att man arbetar i grupp. I ett fåtal moment kan eleven 
själv avgöra om de skall arbeta i grupp eller inte. För att eleverna 
ska kunna skapa fungerande grupper med bästa möjliga 
gruppdynamik på ett snabbt och okomplicerat sätt kan en oriktad 
studierumsmiljö med en öppen möblering hjälpa till.  

Eftersom eleverna själva kan sätta sig i olika grupperingar finns 
risken att de inte alltid skapar optimala grupper för att arbeta med 
de uppgifter de fått. När sådana problem uppmärksammas kan 
gruppen ganska lätt brytas upp eller göras om så att eleverna går 
upp i andra grupper där de fungerar på ett bättre sätt. 
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4.2.2 Individualisering  

Synkrona genomgångar, som ofta hålls i normala 
studierumsmiljöer, med en hel grupp får en väldigt låg nivå av 
individualism. Ibland är det inte heller meningen att undervisningen 
skall vara differentierande, men vi har lagt märke till att eleverna 
ofta har behov av att tillsammans med läraren få bolla frågor och 
göra egna slutledningar eller antaganden för att gå vidare i kursen 
eller uppgiften. I en oriktad öppet möblerad studierumsmiljö kan 
man med enkelhet låta elever få de personliga genomgångar de 
behöver utan att alltför mycket störa eller påverka de övriga 
eleverna. Samtidigt får övriga elever möjlighet att följa med i 
genomgångar och diskussioner om de känner att det passar dem. 
Genom att konstant föra en dialog med eleverna kan de i en oriktad 
öppet möblerad studierumsmiljö få en individanpassad dynamisk 
undervisning. De lektioner som helt eller delvis består av laborativa 
moment kan man hålla på en mycket individanpassad nivå. Allt från 
studiehastighet till utförandet av praktiska moment.  

4.2.3 Inlärningsstilar  

Det finns åtskilliga teorier om hur undervisning skall gå till, precis 
som alla elever är olika, är lärare det också. Det fascinerande att 
höra elever prata om hur de lärt sig regler och historiebakgrund till 
rollspel av typen ”Drakar & Demoner” eller den energi de lägger på 
att lära in nya saker i "World of Warcraft" under en helg, medan de 
tycker att det tar emot att lära sig saker i skolan. Det får en att undra 
hur läraren själv skulle kunna få det man gör så intressant att 
eleverna ville lära sig skolämnena med samma intresse. Vi, som 
lärare, arbetar kontinuerligt med att försöka effektivisera och 
förbättra undervisningssituationen för våra elever. Vi tänker på allt 
från hur vi tar oss an elever med olika lärstilar, vi har noga tänkt på 
hur vi möblerat våra studierumsmiljöer35. Den ena av våra 
studierumsmiljöer har medvetet ingen påtvingad riktning, vi har 
ingen kateder och vår lilla Whiteboard med blädderblock är på hjul. 

                                          

 

 

 
35 Se Arfwedsson G & Arfwedsson G (2002) Didaktik för lärare (s.88) 
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Vi har valt att möblera salen med tio grupper av bord med fyra 
arbetsplatser vardera. Den andra studierumsmiljön är lite mer 
normal, den har en riktning och en fast monterad Smartboard36 tavla 
med en plats där läraren kan stå för att visa saker på den.  

Att alla människor är olika torde vara en sanning de flesta skriver 
under på, därför är det lätt att anta att även inlärning skiljer oss åt. 
Vi försöker tänka på detta när vi bedriver undervisning. Under en 
vanlig teorilektion fokuserar vi på olika lärstilar. Genomgång hålls i 
den speciella studierumsmiljön som är utrustad med en SmartBoard 
vilket är en blandning mellan ett blädderblock, Whiteboard och ett 
presentationsprogram. Efter genomgången finns Smartboard-
genomgången att ladda ner för att läsa när man vill. Förutom detta 
kan eleven när som helst göra och/eller lämna in de givna 
uppgifterna i den webbbaserade lärplattformen Moodle37. Salen för 
genomgång är lik en normal studierumsmiljö på det viset att den är 
riktad mot en kateder där läraren står och där det finns en tavla att 
skriva samt visa bilder på. 

Som kontrast emot detta har vi den studierumsmiljö vi använder 
som laborations- och uppgiftssal. I den studierumsmiljön finns 
ingen egentlig riktning och den kallar vi därför för en oriktad 
studierumsmiljö. I den oriktade studierumsmiljön kan många olika 
lärstilar användas, eftersom ingen elev egentligen är helt beroende 
av någon annan elev. Eleverna kan också hålla en i stora delar egen 
studietakt samt byta både ämne och kursdelar efter eget huvud så 
länge de följer studieplanerna. Vi tror att vi därmed kan tillgodose 
de flesta inlärningsstilarna hos eleverna, vilket de också påpekar i 
de intervjuer vi hållit. 

                                          

 

 

 
36 Smartboard är en elektronisk tavla, motsvarande en Whiteboard, med olika funktioner som 
dessutom kan sparas elektroniskt. (se http://www.smartboard.se) 
37 Se http://www.moodle.org 
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5. Elevernas reflektioner 

5.1 Intervjuerna  

5.1.1 Elevers åsikter om normal sal för IKT-undervisning 

Läraren får god överblick över eleverna i salen. 
Elever kan få svårt att koncentrera sig under längre perioder. 

"... läraren blir ointressant efter ett tag." 

"...det blir rörigt lite mer i elevernas eeeh ... alltså sinne 
om man säger" 

Eleverna tycker att arbetspass på 30 till maximalt 60 minuter passar 
för en normal sal. Detta skiljer sig väsentligt från de arbetspass som 
näringslivet använder. 

"I en normal sal, hur långt kan ett arbetspass vara då? 
Högst en timme. Även det är för mycket, 
fyrtiominuterspass räcker"  

 

Alla elever vi intervjuat skulle välja att sitta så långt fram mot 
katedern som möjligt. Om man har en sådan här sal kan man 
behöva variera lektionerna.  

"Du ser ju bara baksidan av skärmarna"  

En vanlig elevuppfattning är att det är lätt att "smita undan" och 
göra helt andra saker, eftersom läraren har svårt att se vad som sker 
på skärmarna när man har IKT-undervisning i en normal sal. En 
annan allvarligare aspekt är det är svårare att ta hänsyn till personer 
som är beroende av rullstol eller permobil. 
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5.1.2 Elevers åsikter om oriktad sal  

Första intrycket är att detta liknar en riktig arbetsplats.  

"...elektronik och nätverk är ju draget i taket på ett 
speciellt sätt, så att det är ju bara att möblera om, om det 
skulle vara så" 

Stora ytor medger att eleverna kan interagera med varandra dels i 
undervisningen men även på ett personligt plan. En oriktad sal kan 
upplevas som rörig och kan kräva en viss personlig mognad för att 
kunna hantera.  

"... som går i datortekniska programmet, det är helt 
enkelt, det är en revolution kan man säga."  

Genom att man kan röra sig fritt i lokalen samt ta rast utanför 
lokalen känner eleverna att arbetspassen kan vara betydligt längre 
än i en normal sal. Eleverna tycker att arbetspass på ända upp till 10 
timmar kan passa för en oriktad sal om man själv kan bestämma när 
man vill ha paus och att man kan röra sig i salen. 

"För mig spelar det ingen roll, bara för att jag trivs i 
miljön kan jag sitta och jobba tio timmar." 

5.1.3 Övriga synpunkter från elever.  

5.1.3.1 Interaktion i studierummet  

Eleverna upplever det som positivt att de kan röra sig i salen och 
interagera med sina studiekamrater. Eleverna hade också åsikten att 
utomstående gärna får komma in i salen för att interagera med dem. 

5.1.3.2 Variation  

Eleverna vill att undervisningen skall vara varierande och 
stimulerande oavsett i vilken typ av studierum undervisningen sker. 
De tar upp exempel där lärare använt ett varierande 
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undervisningssätt och därmed medverkat till att lektionen blivit 
stimulerande för eleven. En möjlighet som eleverna uppskattar är 
att ha frihet att röra sig i studierummet. 

5.1.4 Elevernas fotografier 

För att få en så öppen fråga som möjligt fick de tre elever, som blev 
utvalda att bli intervjuade, uppgiften att ta bilder på riktad 
studiemiljö och oriktad studiemiljö. Ett fotografi av vardera 
studiemiljö skulle väljas ut och tas med till intervjun. 
Fotografierna visas två och två, vilket gör att man kan se de bilder 
som varje elev tog med till intervjun som diskussionsunderlag. 
 

 
Figur 11 -Frihet i arbetet och naturlig anpassning för rörelsehindrade 

I detta fotografi ser eleven de öppna ytorna som en möjlighet att 
kunna mötas och hjälpa varandra. Eleven ser också stora fördelar 
med att ha den tekniska utrustningen synlig för beskådan och 
naturlig diskussion. 
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Figur 12 -Det traditionella klassrummet 

I fotografiet från en riktad studierumsmiljö säger eleven att detta 
är den miljö som elever brukar stöta på i sin utbildning. Vilket 
ämne eller kurs kvittar det är samma upplägg oavsett om det är 
svenska, matematik, fysik eller något annat.  

”Alltså man har inte mycket 
möjligheter i en så´n här miljö” 
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Nästa elev visar som sin ena diskussionsbild två fotografier, ett 
fotografi på en riktad genomgångssal och ett fotografi på en 
oriktad studierumsmiljö för eleven vill påvisa att de två typerna 
kompletterar varandra. 

 
Figur 13 -Lärare i samma "nivå" som eleverna 

 
Figur 14 -Ombonad riktad studierumsmiljö 

Fotografiet med den riktade genomgångssalen (Se figur 9) har 
utformats med trivsel och gemenskap som ledord. Man har 
utformat en miljö som liknar ett konferensrum på ett företag, 
komplett med interaktiv tavla och projektor. En miljö som 
eleverna tycker inbjuder till dialog. 
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Figur 15 -En vanlig syn på utbildning 

Fotografiet med den riktade normala salen med bänkrader ger 
läraren bra överblick över eleverna vid kurser där man inte har 
IKT-undervisning. Miljön som sådan, menar en av eleverna, 
medför att eleverna lätt tappar fokus på läraren och har lätt att 
börja göra något helt annat. 

 
Figur 16 -Elever i dialog med läraren 

Nästa elev visar i sitt fotografi att lärarna sitter i samma sal som 
eleverna, även när dessa inte har lektion. Detta medger då att det 
blir lätt att ta upp andra samtalsämnen än just sådana som har med 
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en specifik kurs att göra. Ytterligare en aspekt som eleven tar upp 
är att det kanske inte behöver vara läraren som alltid står och visar 
saker, det skulle kunna vara en elev som visar läraren något.  

Flera kommentarer som eleverna gett i sina intervjuer pekar på att 
det inte är några fel att ha lektioner i en riktad studierumsmiljö, 
men man måste som lärare vara noga med att variera sin 
undervisning och tänka på att arbeta i korta pass.  

Om man arbetar i en oriktad studierumsmiljö kan man arbeta 
länge och man har frihet att disponera över tid på ett helt annat 
sätt. Man kan hjälpa eller få hjälp av andra elever vilket skulle 
kunna öka måluppfyllelsen på sikt. Denna frihet är ett ansvar som 
eventuellt måsta vänjas in steg för steg, då de flesta elever inte 
arbetat på detta sätt någon gång.  

Det är värt att kommentera att denna studierumsmiljö endast är för 
IKT-undervisning. Det är inte sagt att denna modell på 
studierumsmiljö skulle fungera med vilka ämnen som helst. 
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6. Egna reflektioner 
Efter att våra intervjuer genomförts har vi uppfattningen att 
eleverna har en positiv inställning. Vissa reservationer finns 
gentemot att det blir lite rörigt ibland. Eleverna har också 
uppfattningen att det blir lite för hög ljudnivå vid vissa tillfällen, 
men att det verkar bero på vissa individer snarare än arbetssättet då 
dessa också på normala lektioner har en hög ljudnivå. De tycker att 
det är lätt att fråga läraren, eftersom det råder en avslappnad 
stämning i rummet, vilket bidrar till att det går lätt att ta kontakt 
med läraren.  

 

Figur 17 Det finns en ”konferenslokal” att tillgå om man vill ha större genomgångar på 
tavla. Rummet har utformats för att det skall vara funktionellt och trevligt. 

 
Dessutom har de talat om att diskussioner med både lärare och 
andra elever blir riktiga diskussioner på ett lugnt och avspänt sätt. 
Möbleringen ger en rörlig miljö vilket de tycker är till fördel för 
arbetet eftersom det gör det lätt att interagera med andra elever, 
hjälpa varandra, diskutera lösningar, ta minipauser och få andrum. 
Vissa menar att det ibland blir för rörigt med den fria blandningen 
av elever dvs. att eleverna inte sitter indelade i sina klasser. Det kan 
vara svårt att se vilka som är vilka. 

En genomgående positiv inställning kunde ses om sättet att ha 
öppna dörrar dvs. att utomstående har åtkomst till salen och dess 
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lärare och elever. Att det under en lektion kan komma in människor 
som egentligen inte har lektion där men kanske andra ärenden 
verkar nästan bara positivt och välkommet av eleverna. Ett avbrott 
och kanske en resurs eller ett nytt sätt att lösa problem. Helt annan 
vändning än väntat av en pågående diskussion när en helt ny person 
ger sin bild. Eleverna tycker väldigt bra om den öppenhet som finns 
i salen.  

 

Figur 18 : En bild på vårt serverrum där man lätt kan se servrar och kopplingsskåp 

 
De gillar att man kan se i princip allt som skall användas i 
studierna, servrar, datorer, böcker, laborationsutrustning, routrar, 
testinstrument osv. Det är inget som blir svävande och ogripbart. 
Om man undrar över någon teknisk lösning kan man, med eller utan 
läraren, gå och titta på hur det är gjort i salen. Man kan se hur 
kablaget är draget, hur de sammanstrålar i kopplingsskåpet och hur 
switchar och konvertrar tar hand om vidarekopplingar till olika 
servrar eller ut mot Internet. 

Vi konstatera att friheten i salen och utbildningssättet är något som 
eleverna tycker är positivt och det pris man betalar i form av att det 
stundvis kan bli lite högljutt och rörigt verkar vara lågt enligt deras 
sätt att se. De återkommer ofta till just möjligheten att ta minipauser 
och att röra sig ganska fritt i salen under pågående lektioner, men 
även att de själva och andra kan komma in i salen när de egentligen 
inte har lektion där. Detta verkar de uppfatta som någonting nästan 
odelat positivt.  
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Miljön runt en person förmedlar kunskap i sig, det behöver inte vara 
speciellt inrättade faciliteter för detta.  

 

Figur 19 Här ser man ”öarna” med fyra datorer vardera 

För att nå alla elever kan man inte förlita sig på en enda lärstil38, vi 
tror att vi kan nå de flesta elever på de sätt vi redovisat genom att vi 
lämnar mycket öppet för eleverna att själva ta ställning till. Detta 
ställer naturligtvis krav på att eleverna tar eget ansvar för egna 
studier, men om de får möjligheten tror vi att de kan mogna in i 
detta ansvar och därmed öka sin studiekapacitet och prestera mer än 
om de följer ett gängse mönster. Vi tror att vi med detta tar hänsyn 
till att en del elever själva vill föra anteckningar.  

                                          

 

 

 
38 Se Brunosson, C (2002) Arbete med multipla intelligenser i skolan (s.23) 
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Figur 20 En kort genomgång med hjälp av en flyttbar whiteboard 

En del elever lyssnar hellre än skriver. De elever som helst 
resonerar sig fram till svar får sitt ”lystmäte” i diskussioner. Elever 
som helst gör de praktiska momenten för att lära sig har inga 
svårigheter med att i efterhand repetera lektionen på egen hand då 
den är sparad. Givetvis har eleverna olika grader av var och en av 
dessa inlärningsstilar, men vi hoppas att få med så stor del av 
gruppen som möjligt.  

Otaliga är de elever som börjar sin lektion med att fråga ”Kan vi 
inte göra något kul idag?”. Detta förhållningssätt visar på en viktig 
detalj. Eleven tycker sig inte bli stimulerad av den undervisning, 
som denne brukar få och vill ändra på det. Nu bör ju inte läraren 
sluta att ge eleverna viktig kunskap och bara leka eller ge eleverna 
ledigt. Läraren måste kunna vara så pass öppen att denne kan 
anpassa sin undervisning så att den blir uthärdlig för eleverna. Med 
det menar jag att man måste tänka på styrdokumenten, men kanske i 
större utsträckning på vad elever vill lära sig och hur de fungerar. 
Ett strävansmål torde vara att få utbildningen stimulerande och 
dynamisk för eleven.  
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7 Slutord 
Vår fallstudie ger oss en bild av att vårt arbetssätt tagits emot väl av 
eleverna och att både eleverna och vi själva uppfattar den som väl 
fungerande. Att en viss rörlighet i studiemiljön för IKT är av godo 
är vår och elevernas klara uppfattning och att en möblering där 
ingen klar riktning märks verkar ge eleverna ett dynamiskt 
arbetssätt. Det uppfattades dessutom positivt att få utomstående 
besökare under lektioner, under förutsättning att de skötte sig på ett 
lugnt och bra sätt. 
 
Fallstudien har gett oss insikter om elevernas inlärning i den 
ändrade öppna studiemiljön som pekar på att det mycket väl kan 
användas av fler än oss. Vi tror dessutom att den mycket väl skulle 
kunna användas i andra ämnen och kurser, därmed inte sagt att det 
passar i alla ämnen men, med vissa modifikationer, skulle kunna 
anpassas till många. 
 
Vi tycker att vi fått kunskaper om hur man kan möblera och 
underhålla en öppen studiemiljö där eleverna trivs, vilket visat sig i 
att eleverna tagit till sig datortekniska kunskaper på ett positivt sätt. 
Vidare har vårt sätt att kombinera två olika salar med olika sätt att 
rikta uppmärksamheten för att få en för öka möjligheterna för en 
god inlärningsmiljö och förståelse. Detta har kunnat märkas hos 
eleverna genom att de ofta går några steg längre i sitt 
informationssökande och att de därigenom också kan ifrågasätta 
olika kunskaper, påståenden och antaganden. Mycket av elevernas 
tankar har kommit fram i de öppna diskussioner som dagligen 
förekommer i lektionssalarna. Ivrigt har vi dessutom inlemmats i 
diskussioner utanför schemat, i korridorer på rasterna eller till och 
med kvällstid efter skolans slut via olika onlineverktyg. 
 
Vi känner att vi har stöd i flera andra stora pedagogers idéer om 
studiemiljöer och hur lärandet går till eller kan gå till. Tyvärr står 
det inte att finna tillräckligt mycket information om hur IKT-
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undervisning går till eller bör gå till. En av de få skrifter vi hittat 
som behandlar området på ett liknande sätt är Bjarne Herskins bok 
"IT-undervisning med användaren i centrum"39 i vilken vi funnit 
många tröstande ord. I enlighet John Dewey's teorier om "learning 
by doing"40 kan man direkt se att eleverna tycker att de har lättare 
att lära sig något genom att själva få utföra laborationer och 
experiment. Många gånger har detta bekräftats genom olika 
kommentarer efter de laborationer eleverna utfört sedan de först 
suttit med i genomgångar. Pedagogiken som användes i Reggio 
Emilia påpekar också detta faktum och Loris Malaguzzi's arbetssätt 
där ger eleven en frihet som eleven själv måste ta ansvar för41. 
Eleven har ju makt över sitt eget lärande. 
 
Vi kan därför rekommendera andra lärare inom IKT att prova vår 
modell eller bara ta vissa bitar av den. 

                                          

 

 

 
39 Se Herskin, B. (2001) IT-undervisning –med användaren i centrum 
40 Se Hartman, S. (2005) Det pedagogiska kulturarvet 
41 Se Forsell, A. (2005) Boken om pedagogerna 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Stödfrågor för intervju 
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Bilaga 2 

Studierumstyper för IKT 
(Alla studierum är 15m gånger 8,9m) 

Riktat studierum horisontella rader. Med gångar. Plats för 30 elever 

 

Riktat studierum, horisontella rader. Utan gångar. Plats för 30 elever 
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Riktat studierum vertikala rader. Ökad elevtillgänglighet. 
Plats för 30 elever. 

 

Oriktat studierum. Plats för 32 elever. 
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Bilaga 3 

Vår sal med förklaringar och exempel på möblering. 

2,00m

Lärarrum

Konferensrum (bef.)

ElcentralVentilation Serverskåp/
korskopplingsskåp Fönstren på sydsidan 

sitter högt upp, är 
små och har markiser

Fönstren på nordsidan är 
av normalhöjd och har inga 
markiser.

5,00m

 

 
 


