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Klassrummet är en viktig miljö där elever och pedagoger möts under skoldagen, alla med 

sina specifika behov. Ett bra utformat klassrum ger varje elev möjlighet att lära och utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar för att nå sin fulla potential. Det är därför viktigt att klass- 

rummet är format för att möta de olika behov och lärsituationer som uppstår under en skol-

dag. Klassrumsmiljön ska stötta och underlätta för elever och pedagoger i inlärningen under 

alla aktiviteter – från enskilt arbete till mindre grupparbeten och presentationer. Ett sådant 

klassrum kan aldrig skapas utifrån en färdig mall, utan måste inredas med hänsyn till verksam- 

hetens och individernas behov. En analys av arbetssätt, aktiviteter och klassrummets fysiska 

miljö är det första steget i skapandet av ett inspirerande och funktionellt klassrum som ger 

energi i lärprocessen.
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INLEDNING

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING

Syftet med studien var att analysera och utvärdera hur rummet och möbleringen påverkar elever 

och pedagoger i deras arbete. Fokus för studien var att identifiera hur inredningen påverkar inlär-

ning och undervisning. Studien har också syftat till att testa utvalda produkter i klassrumsmiljö. 

Detta utmynnade i ett antal frågeställningar:

· Hur påverkar inredningen inlärningen?

· Hur påverkar inredningen undervisningen?

· Hur påverkar enskilda produkter miljön i klassrummet?

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Studien genomfördes i samarbete med Prolympia, en fristående grundskola i Jönköping. Ett 

klassrum där elever i klass 8 har sin undervisning valdes ut som testklassrum. För att skapa en 

väl fungerande fysisk miljö krävs en förberedande analys där nuläge, arbetsmönster och fram- 

tida behov identifieras. Denna förberedande analys följde Kinnarps koncept Next Education och 

hölls av personal från Kinnarps tillsammans med utvalda lärare och elever från de klasser som 

använde testklassrummet. Resultatet i den förberedande analysen omsattes sedan till en situ-

ationsanpassad klassrumsmöblering som implementerades i testklassrummet samt angräns-

ande korridor och grupprum. Efter fem månader gjordes kvalitativa intervjuer med de lärare 

och elever som deltagit i den förberedande analysen. Dessa intervjuer samt dialoger under den 

förberedande analysen har sedan sammanfattats i den här rapporten.  

FÖRSTUDIE 
LÄRMILJÖANALYS  
KINNARPS NEXT EDUCATION®

Studien inleddes med Kinnarps Next Education lärmiljöanalys. Detta med avsikt att identifiera 

vilken typ av möblering som bäst skulle stötta de elever och pedagoger som vistas i klassrum-

met. I lärmiljöanalysen deltog en grupp med utvalda pedagoger och elever. Analysen inleddes 

med en föreläsning om framtidens lärmiljöer och följdes sedan av en workshop. Syftet med 

workshopen var att klargöra nuläget, vilka aktiviteter som genomförs i klassrummet, utmaningar 

och möjligheter samt önskemål om hur man vill arbeta i framtiden. Med hjälp av de verktyg och 

tekniker som användes i workshopen identifierades ett flertal värdeord som sammanfattades  

i en vision.

VISION 

Det nya klassrummet på Prolympia ska erbjuda alla individer en plats där man trivs. 
Klassrummet ska ha en varierad och flexibel inredning som gör det enkelt att välja 
plats med hänsyn till den aktivitet som utförs. Klassrummet ska vara självförkla-
rande; man ska förstå hur klassrummet fungerar, vad man kan göra och var.  

  

Analysen visade att både elever och pedagoger ville bort från den nuvarande inredningen som 

bestod av en traditionell klassrumsinredning med bänkar på rad framför en tavla. Klassrummet 

ansågs tråkigt och oinspirerande. 

BEFINTLIG MÖBLERING

• Möblerna upplevdes som variationslösa och oflexibla.
• Man saknade möjligheter att kunna stå upp och jobba.
• Eleverna tyckte att stolarna var obekväma och hårda, vilket störde koncentrationen.
• Stolarna var inte anpassade efter de längsta eleverna, vilket innebar  
 att de slog knäna i bordet. 
• Alternativa sittmöjligheter av mjukare karaktär, till exempel i samband
 med läsning, saknades. 
• De befintliga borden var svårjusterade i höjdled, lösningen med skruvar  
 krävde att vaktmästare tillkallades.

• Förvaringen var i dåligt skick med undermåliga lås. 
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BEFINTLIG AKUSTIK, LJUS OCH FÄRGER

• Otillfredsställande ljudmiljö. Alla tillfrågade upplevde att det ekade i klassrummet och att stolarna
skrapade mot golvet.

• Otillräckliga mörkläggningsmöjligheter – avsaknad av persienner och svårhanterade gardiner.
• Belysningen med ljuskällor i olika färgtemperaturer, från kallt till varmt, uppfattades som störande.
• Starka färger på väggarna bidrog till en orolig miljö.

 Analysen inleddes med en föreläsning om framtidens lärmiljöer och  
följdes sedan av en workshop. Syftet med workshopen var att klargöra 
nuläget, vilka aktiviteter som genomförs i klassrummet, utmaningar  
och möjligheter samt önskemål om hur man vill arbeta i framtiden. 

RESULTAT
FRÅN TRADITIONELLA RADER 
TILL AKTIVERANDE ZONER

Förstudien visade ett behov av att kunna dela in klassrummet i zoner, möblerade på olika sätt 
för att stötta olika typer av aktiviteter. Därför utformades ett inredningsförslag med inredning 
som stöttar ett aktivitetsbaserat lärande och som är flexibelt nog att enkelt kunna ändras efter 
behov. Inredningslösningen utökades också till att omfatta anslutande korridorer och grupprum 
som då på ett naturligt sätt integrerades i studiemiljön. Alla väggar målades ljusa för att skapa 
en lugn atmosfär. 

INREDNING KLASSRUM

Sittande och stående arbete

Klassrummet har möblerats flexibelt för både sittande och stående arbete. 

I rummet finns två cirkulära ”öar” med Origo bord på hjul som lätt kan delas av i halvmånar. 

Hjulen gör det enkelt att omgruppera med hänsyn till de aktiviteter som ska utföras. Öarna kom-

pletteras av ytterligare bordsgrupp med rektangulära bord. Borden har sällskap av stolen Xact, 

som är utrustad med  höj- och sänkbar sits, reglerbar sits i djupled och inställbart viktmotstånd i 

ryggen. Stolen är designad för att följa kroppen och uppmuntra till rörelse och kan enkelt ställas 

in för att passa både korta och långa elever. Stolen utrustades med hjul och klädd sits för extra 

komfort och flexibilitet. Längre bak i klassrummet finns ett höj- och sänkbart Origo-bord med 

höga Xpect stolar som gör som har reglerbart fotstöd och flex i ryggstödet. Det ger en behaglig 

rörelsemöjlighet för ryggen och avlastning för fötterna med god ergonomi för elever oavsett 

längd. Här kan man välja om man vill sitta eller stå upp och arbeta.

Mjuk sittning

I klassrummet skapades flera mjuka sittningar som inbjuder till läsning och diskussion. I rummet 

finns även två fåtöljer, Clip med skrivskiva, som gör det möjligt att sitta mjukt och ändå arbeta 

effektivt. Mitt i rummet finns också två soffor med höga ryggar ur serien Fields som tillsammans 

med ett soffbord skapar ett tryggt rum i rummet. 

Ljud

Väggmonterade ljudabsorbenten Oktav och ljuddämpande skärmväggen Zonit bidrar till en bättre 

ljudmiljö. Zonit fungerar även som rumsavdelare. 

Förvaring

Space förvaring på hjul ger flexibilitet och möjlighet att skärma av rummet vid behov. Förvaring-

arna har baksidor försedda med ljuddämpande material alternativt whiteboards. Klassrummet 

har också fått ny, låsbar förvaring ur samma serie.  
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Flexibel sittning

Stapelbara Cap och Frisbee kan enkelt plockas fram vid behov och tar minimalt utrymme när 

de inte används. För ett mer aktivt sittande finns också två pilatesbollar, Boullée, utplacerade i 

klassrummet.

INREDNING KORRIDOR

Den anslutande korridoren har fått ökad funktionalitet med ljudabsorbenten Lean In, som både 

bidrar till en bättre ljudmiljö och fungerar som en möbel att luta sig mot. Denna kompletteras av 

ljudabsorbenten Deep Forest monterade på väggen. 

Soffor ur serien Longo med soffbord Fields fungerar som avställningsyta för datorer, böcker 

och skrivmaterial. Ett högt bord Origo och höga pallar Plockepinn ger möjlighet till stående eller 

sittande arbete. Korridoren erbjuder också mjuk sittning i form av Libra bänkar. 

INREDNING ANSLUTANDE GRUPPRUM

Grupprummet som ligger i direkt anslutning till klassrummet har inretts med en projektplats 

med ett hexagonformat bord ur serien Trixagon, som med sin form främjar samarbete. Xact 

stolar på hjul med klädd sits kompletterar. 

PRODUKTER

KLASSRUM

Xact OrigoOberonXpect

ClipFieldsOrigo Fields

SpaceSpace SpaceSpace

Cap BoulléeLibra

KLASSRUM

Frisbee

OktavRezon

TrixagonLeia Oktav

GRUPPRUM

Frisbee

Deep Forest

KORRIDOR

Fields Nestor Cap

Plockepinn Lean In
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UTVÄRDERING
SÅ UPPLEVS DEN NYA MILJÖN  

Den nya klassrumsmiljön togs i bruk hösten 2018. Efter att den hade använts 

en termin genomfördes en utvärdering med pedagoger och elever enligt samma 

princip som den inledande förstudien. 

”Det är roligt att gå in i klassrummet nu och det gör  
otroligt mycket för känslan när vi startar dagen!”
ELEVER VID ÅRSKURS 8 PROLYMPIA

DANA JOHANSSON, PEDAGOG I SVENSKA 
OCH ENGELSKA ÅRSKURS 8, PROLYMPIA

”Min första tanke var att ’nu blir det rörigt’. Hur ska jag bete mig och vem ska sitta var? Därför 

började jag med att känna in klassrummet och ställde mig på olika platser i rummet för  att 

se hur interaktionen med eleverna fungerade. Nu var det inte självklart att det var ’framme vid 

tavlan’ som jag hade min plats. Och det var positivt! Jag upplever att jag kommer närmare mina 

elever nu när jag rör mig mer i rummet, tidigare fanns det ett slags avstånd. Vi arbetar också 

bättre tillsammans, eftersom inredningen uppmuntrar till det.

Det tog ett par veckor innan vi vande oss och lärde känna rummet. Därför var det bra att vi fick  

två genomgångar av Kinnarps. Dels när möblerna levererades men också efter att vi hade använt 

klassrummet några veckor. Det gjorde oss tryggare i hur vi kan använda miljön. Och vi lär oss 

fortfarande! Vi glömmer till exempel lätt bort att det finns en whiteboard på baksidan av en av 

förvaringarna, och den är perfekt när vi jobbar i mindre grupper.

De nya stolarna har betytt mycket. Hälften av klassen består av killar, de flesta runt 180 cm och 

jag ser att de sitter bra på stolarna nu och att de äntligen får studiero. Jag upplever att de har 

lättare att koncentrera sig och tar in kunskap på ett bättre sätt.

Vi möblerar inte om jätteofta, men det är skönt att ha möjligheten. Att både bord och stolar har 

hjul har gett en bättre ljudmiljö utan störande skrap mot golvet och det är lätt för eleverna att 

vända sig mot dem som pratar. Jag har också märkt hur viktigt det var att få in rum i rummet, 

olika zoner i klassrummet. Eleverna känner sig trygga och får lättare att fokusera i hörnen som 

dessa zoner skapar.

 Om det blev rörigt? Nej inte alls! Alla hittar sin plats. Vi har utformat en tydlig rutin där vi börjar 

med fasta platser i början av lektionerna och sedan väljer plats efter aktivitet. Numera använder 

vi både klassrummet, grupprummet och ytorna i korridoren utanför och resultatet är färre grup-

peringar och mindre tävlan om platser eleverna emellan. Jag har sex elever med speciella behov 

i den här klassen och jag upplever att den här inredningen fungerar väldigt bra för dem. De ljusa 

färgerna och ljudabsorbenterna har också bidragit till en lugnare miljö.”

”Möbleringen är jättebra ur undervisningssynpunkt, speciellt vid 
grupparbete. En stor fördel är att borden lätt går att dela och 
placera enskilt eller i öar.”

”Jag upplever att eleverna vill vara i klassrummet, de trivs och tycker 
det är mysigt. Alla kan hitta en plats där de känner sig trygga.”
DANA JOHANSSON, PEDAGOG
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MARTIN SALOMONSSON, PEDAGOG I SO 
ÅRSKURS 8, PROLYMPIA:
”OM JAG FICK VÄLJA SÅ SKULLE ALLA 
KLASSRUM VARA SOM DET HÄR.  
DET ÄR FLEXIBELT OCH PASSAR FÖR FLERA  
OLIKA TYPER AV LÄRSITUATIONER.”

”De klassrum som jag tidigare har jobbat i har nästan alltid varit möblerade i rader eller i grupper 

– därför var det spännande att få testa något nytt. Vi är alla överens om att vi trivs extra bra med 

de delar som är möblerade som ’rum i rummet’. Vi börjar alltid lektionen med fasta platser, efter-

som det är en trygghet för många elever att veta var de ska sitta när de kliver in i klassrummet. 

Det minskar stressen. Men sedan får de välja plats efter vad de ska göra för stunden. Det är okej 

att ligga ner i soffan och arbeta om man vill, eller att gå ut till grupprummet. Sättet som vi nu 

kan utnyttja grupprummet – ett rum man ser in i och som ger mig överblick – är också jättebra. 

Klassrummet har en inbyggd rörelse som är positiv.  Man kan förflytta sig, snurra runt och man 

vet vad som händer runt omkring sig. Många elever tar egna initiativ och hittar eller skapar egna 

platser att sitta på. Elever som har svårt att koncentrera sig gillar Clip-fåtöljerna som är omslut- 

ande. De flesta väljer att sitta ner även vid de höga borden. Finns det en stol så sitter man, vilket 

har fått mig att fundera på vad som hade hänt om vi hade valt bort stolarna? Gällande tekniken 

så har jag personligen noterat att det hade varit bättre med en mobil projektor – i dag sitter den 

fast monterad vilket begränsar en del.

För vissa elever kan det vara svårt att koncentrera sig om de inte vet hur de ska använda miljön. 

Därför är det viktigt att träna eleverna i hur miljön ska användas och att de får ledning och 

support från oss pedagoger. Efter en vecka hade de hittat sina favoritplatser utifrån den sociala 

grupperingen – om än kanske inte de platser som gynnade eleven bäst – och det är ytterligare 

ett skäl till att det krävs ledning. Baserat på min erfarenhet tror jag att den här förändringen hade 

varit optimal att genomföra i sjunde klass eftersom de är mer formbara i den åldern och hade 

kunnat vänja sig vid miljön ännu snabbare. 

Det ger inga pedagogiska vinster att bara byta möblering. Man måste träna och veta sin roll. 

En tillgänglig fysisk lärmiljö kräver en tillgänglig psykosocial lärmiljö. De måste fungera tillsam-

mans och gå hand i hand. Om stämningen och tryggheten i klassen inte är bra så fungerar inte 

möblerna. Därför är värdegrundsarbetet väldigt viktigt. 

Jag tror att många väljer en traditionell inredning av ren vana. En viktig erfarenhet är att pedago- 

gerna behöver lägga upp en strategi rent didaktiskt. Hur ska den nya miljön användas? Det är 

jätteviktigt att se förändringen som en pågående process.”

”Jag är mer rörlig i det nya klassrummet, och jag upplever att  
eleverna är mer på alerten. Jag kommer närmare eleverna och  
kan avstyra negativa händelser innan de inträffar.”

”Genom att inreda fler ytor med funktionella miljöer har klassrummet 
växt ut i anslutande korridor och grupprum.”
MARTIN SALOMONSSON, PEDAGOG
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KLASSRUM KORRIDOR

FÖRE FÖRE

Det nya klassrummet inreddes med zoner för olika typer av arbete. Bord Origo och stolar Xact  på hjul gör det enkelt 
att flytta om. ”Så bra att kunna skapa rum i rummet, det ger trygghet”, säger pedagogen Martin Salomonsson. Hans 
kollega, Dana Johansson uppskattar de halvmåneformade borden som enkelt kan flyttas om. ”Det är verkligen 
jättebra att de runda borden kan delas och sättas samman igen.” Soffor med hög rygg ur Kinnarps Fields-serie bildar 
ett rum mitt i rummet. Balansbollarna Boullée ger möjlighet till ett aktivt sittande och stolen Clip med skrivskiva ger 
en omslutande känsla med ökade möjligheter till koncentration. Flexibla förvaringslösningar och nya låsbara skåp ur 
serien Space. Ljudabsorbenten Oktav på väggarna och golvskärmen Zonit bidrar till en bättre ljudmiljö och de ljusa 
väggarna bidrar till lugn och ro. 

Korridoren målades ljus och möblerades för att integreras med klass- 
rummet på ett bättre sätt. Högt bord Origo och pallar Plockepinn gör  
det möjligt att stå upp eller sitta ner och jobba. Vägghängda ljud- 
absorbenterna  ger god akustik och fungerar samtidigt att luta sig mot.  
Pallar Frisbee och bord Fields gör att även kommunikationsytorna kan 
användas på ett bra sätt.

.

Traditionella bänkrader med fasta bord och stolar i fast höjd. Pedagoger och elever upplevde rummet som oflexibelt 
och otrivsamt. Bord och stolar orsakade skrapljud vid förflyttning i klassrummet som saknade akustiklösningar. 

Den anslutande korridoren var tidigare ett outnyttjat utrymme och väggarna i starka färger upplevdes som oroliga. 

EFTER EFTER
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GRUPPRUM

Det hexagonformade bordet Trixagon bildar en inbjudande projektplats. Klädda sitsar ger hög komfort. Staplingsbara 

pallar Frisbee bidrar med flexibilitet när det blir fler i rummet. Vägghängda ljudabsorbenter Oktav ger en bra ljudmiljö.

Grupprummet var målat i intensiva färger och otillräckligt möblerat med ett fåtal svårflyttade bord och några stolar.

FÖRE

EFTER

SAMMANFATTNING

HUR PÅVERKAR INREDNINGEN INLÄRNINGEN?

Den nya miljön bidrar till ökat samarbete både mellan elever och mellan elever och pedagoger. 

Att ha en variation av miljöer och flexibla möbler gör att man kan välja den plats som stöttar just 

den specifika aktivitet man gör för stunden. Det ger också en naturlig rörelse som främjar hälsa 

och välmående. De ljusa färgerna och ljudabsorbenterna har skapat en mer trivsam känsla och 

bättre ljudmiljö.

HUR PÅVERKAR INREDNINGEN UNDERVISNINGEN?

Uppfattningen är att man som pedagog kommer närmare sina elever med den nya miljön.  

Man utnyttjar också hela rummet på ett annat sätt än tidigare.

HUR PÅVERKAR ENSKILDA PRODUKTER MILJÖN I KLASSRUMMET?

Både pedagoger och elever upplever att eleverna sitter bättre på de nya stolarna och har lättare 

att hålla koncentrationen uppe. Det är av stor vikt att eleverna sitter på stolar som är anpassade 

efter deras kroppar. Med en variation av möbler så kan eleverna hitta de platser som passar just 

deras behov. Möbler som skapar hörn inger en trygghet för eleverna.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ:

Förändring av en lärmiljö är en pågående process som kräver en strategi och kontinuerligt  

underhåll. Det är viktigt att både elever och pedaoger får en introduktion i den nya miljön och 

lär sig att använda den på rätt sätt. Ergonomiskt utformade skolmöbler bidrar till ökad kon-

centration och inlärning. Möbler på hjul ger ökad flexibilitet och bättre ljudmiljö. En tillgänglig 

fysisk lärmiljö kräver en tillgänglig psykosocial lärmiljö.

OM PROLYMPIA Prolympia är Sveriges ledande idrottsskola på grundskolenivå med verksamhet från Göteborg i söder 

till Umeå i norr. I Jönköping ligger skolan centralt med gångavstånd till  Vätterstranden, idrottsarenor och grönområden. 

Här erbjuds en fristående grundskola som fokuserar på kunskap, trygghet, idrott och hälsa för elever från förskoleklass 

upp till årskurs nio med plats för upp till 600 elever.

KINNARPS NEXT EDUCATION® Next Education är en metod för att skapa aktiva lärmiljöer. Unika, skräddarsydda 

miljöer utformas tillsammans med skolan genom noggranna analyser och workshops. Resultatet är en faktabaserad, 

hållbar, flexibel och attraktiv miljö som stöttar elever och pedagoger i inlärning och undervisning. 

www.kinnarps.se/nexteducation




