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Sammanfattning 

Examensarbetet syftar till att bidra med kunskap om hur flexibla lärmiljöer beskrivs och förstås i 

forskningspublikationer inom det internationella forskningsfältet Lärmiljöer. Med avstamp i 

rumslig teori undersöks vilka resultat som tidigare forskning presenterar i relation till flexibla 

lärmiljöer. Vidare undersöks vilka eventuella rumsliga dimensioner som tillskrivs dem samt hur 

begreppet flexibilitet beskrivs, förstås och appliceras på flexibla lärmiljöer.   

För att söka svar på studiens frågeställningar genomfördes en kvalitativ kunskapsöversikt genom 

insamling av data via databassökning. Studieobjektet utgörs av tidigare genomförda 

forskningsstudier från åren mellan 1989-2021. Utvalda vetenskapliga artiklar granskades, 

kartlades, rapporterades, analyserades och syntetiserades i framträdande teman.  

Huvudresultatet visar bland annat att flexibla lärmiljöer blir ett allt vanligare inslag i och med en 

ökad orientering mot elevcentrerad och individbaserad undervisning. En sådan undervisning 

kräver att lärmiljöerna baseras på individens behov och möjliggör variationsrika metoder varför 

många skolor genomgår en övergång från traditionella klassrum till flexibla lärmiljöer. Ytterligare 

resultat pekar på att en sådan övergång är förenad med många utmaningar på grund av att 

utformningen av den fysiska miljön med ökad flexibilitet och de öppnare ytorna inte alltid är i 

samspel med organisering och pedagogisk praxis. 

En övergripande slutsats utifrån studien är att flexibiliteten leder till ökade valmöjligheter för 

lärarna vad gäller ändamålsenlig utformning av lärmiljön och att kunskap om rumslig teori och 

begreppet flexibilitet kan öka lärares rumsliga medvetenhet och kompetens så att den ökade 

flexibiliteten i högre grad kan uppfattas som möjligheter snarare än hinder.  
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Key terms 

Absolut rumsuppfattning  

Ett materiellt konkret och fixerat rum (Lefebvre 1991). 

Elevcentrerad undervisning  

Ett undervisningsperspektiv som härstammar från konstruktivismen vilket ger eleven en 

central och aktiv position i undervisningen. Undervisning ska ur detta perspektiv vara 

individbaserad, variationsrik och främja samt stödja elevaktiva val (Dovey & Fisher 

2014).  

Flexibel lärmiljö 

En flexibel lärmiljö är större än ett traditionellt klassrum och uppfattas som mer än att 

bara vara en plats där lärande sker genom att den utifrån ett helhetsperspektiv omfattar 

upplevelsen av ett organiserat och flexibelt lärande för en given grupp av elever runt en 

pedagogisk kärna där ledarskapet utformar lärmiljön ändamålsenligt med undervisningen 

för att optimera lärandet (OECD 2017b).  

Flexibilitet i användning  

Lärmiljöns förmåga till modifiering av den rumsliga planeringen vilket skapar 

möjligheter till användning utan förändring av det fysiska rummet. Rummets fysiska 

struktur har hög grad av ändamålsenligt tillåtande i relation till den pedagogiska 

verksamheten vilket innebär att flera aktiviteter tillåts äga rum samtidigt (Woodman 

2016).  

Flexibilitet i rörelse  

Lärmiljön innehåller tillräcklig flexibilitet för att de inblandade ska kunna röra sig under 

lediga förhållanden inne i lärmiljön (Woodman 2016).  

Flexibilitet i tid  

Lärmiljöns gradvisa förmåga att förändras över tid för att tillgodose både kort- och 

långsiktiga behov vad gäller deras förmåga att stötta olika undervisningsmetoder för olika 

gruppstorlekar (Woodman 2016).  
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Fysisk lärmiljö  

Det fysiska rummet inkluderar formella och informella rum där elever, lärare, innehåll, 

utrustning och teknologier interagerar (OECD 2017b). 

Fysiska rum 

Skolans byggda och planerade lärmiljö (Frelin & Grannäs (2017).  

Föreställda rum  

Ska förstås som abstrakta föreställningar om rummet, baserat på till exempel arkitekters, 

planerares och experters uttänkta rum om vad skola och utbildning ska vara och hur det 

ska utformas (Frelin & Grannäs 2017).  

Konstruktivism  

En lärandeteori som förstår lärande som något som eleven själv konstruerar i ett socialt 

sammanhang tillsammans med andra individer (Dovey & Fisher 2014).  

Lärmiljö 

Organiserat lärande för en given grupp av elever runt en pedagogisk kärna genom 

ledarskap av delat lärande (OECD 2013). 

Materiellt inbäddade sociala relationer  

Rum förstås som materiellt inbäddade sociala relationer vilket betyder att utformning och 

gestaltning griper in i produktionen av sociala relationer i en ömsesidig interaktion 

(Carvalho & Yeoman 2018 och Massey 1991). 

Relationell rumsuppfattning  

Ett socialt producerat rum genom en kontinuerligt pågående process av ömsesidiga 

interaktioner (Lefebvre 1991). 

Relativ rumsuppfattning  

Ett dynamiskt och relativt rum (Lefevbre 1991).  

Rum  

Ett rum har materiella, sociala och mentala dimensioner och produceras i en trialektik 

(Lefebvre 1991).  
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Rum ses som både absolut, relativt eller relationellt men ses varken som absolut, relativt 

eller relationellt till sin egen natur i sig självt men kan bli något av det eller alla 

dimensionerna på en och samma gång beroende på omständigheterna som formar det 

(Harvey 2006).  

Rumsuppfattning  

Antaganden om rummet över tid (Lefevbre 1991). 

Sociala rum  

Uppstår genom interaktion mellan människor och ska förstås relationellt där handlingar 

och erfarenheter, men också känslor har betydelse (Frelin & Grannäs 2017). 

21st century skills  

En uppsättning färdigheter och förmågor som framtidens arbetstagare anses behöva på 

framtidens arbetsmarknad. Dessa färdigheter delas in i fyra grupper; learning and 

innovation skills, information, media and technology skills, life and career skills och 

content knowledge (OECD 2017a; 2018). 
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Inledning 

I Sverige har de rum där undervisning, studier och lärande skett skiftat form över tid. 

Johansson (1992) menar att allt sedan 1200-talet har det vi kan betrakta som undervisning 

i en vidare bemärkelse ägt rum som företeelse i Sverige. Till en början framförallt 

förbehållna en mycket liten skara av Sveriges befolkning då framförallt bemedlade 

familjers söner fick möjlighet att undervisas av munkar på kloster. Så kallade 

klosterskolor och domskolor utvecklades därför i städerna under 1200-talet där såväl 

byggnad som innehåll var starkt kopplat till kyrkan som forum och fenomen. Under de 

kommande århundradena fram till folkskolans införande år 1842 pekar både Johansson 

(1992) och Richardson (1992) på att det svenska samhället genomgick övergripande 

förändringar då Sverige påbörjade utvecklingen från jordbrukssamhälle till 

industrisamhälle. Det medförde bland annat en stor folkökning, en framväxande 

arbetarklass, brist på utbildad arbetskraft och utbredd fattigdom varpå den begränsade 

utbredningen och tillgång till utbildning snart utgjorde ett samhällsproblem och ökade 

behovet av en medborgerlig utbildning. Dessa förändringar innebar att tiden från mitten 

av 1600-talet och fram till folkskolestadgan år 1842 gav upphov till olika 

undervisningsformer. Några exempel på den tidiga folkundervisningen kan enligt 

Johansson (1992) utgöras av hemundervisning och de så kallade ambulerande skolorna 

som tog plats i hemmen hos folket på landsbygden, godsskolor som upprättades på godsen 

för de anställdas barn och tidiga skolor med växelundervisning som metod. 

Växelundervisningen innebar att elever delades upp efter kunskapsnivå och de äldre och 

duktigare eleverna användes som monitörer som fungerade som en slags extralärare för 

en grupp elever med mindre kunskap. Samma forskare hävdar att folkundervisningens 

tidiga innehåll framförallt var förankrad i befästandet av kristendomen men tiden fram 

till folkskolans införande kompletterades kristendomsundervisning så småningom med 

en alltmer tydlig skoltradition där innehåll såsom skrivning och läsning tog plats. Det 

skulle dock dröja mycket länge innan dessa båda inslag nådde alla elever i Sverige. 

Richardsons (1992) genomgång av tiden från 1600-talets mitt och fram till början på 

1800-talet visar att avsaknad av skola som institutionell byggnad fortfarande var ett 

faktum men visar också att folkundervisningens grundläggande mönster och struktur 

växte fram och etablerades från mitten av 1600-talet. Vid nämnda århundrades slut 

beskriver samma forskare att universitet, gymnasier och enklare trivialskolor i städerna 

vuxit fram i Sverige.  Richardsons resonemang får stöd av andra studier då även Skantze 

(1989), Bjurström (2003) och Bengtsson (2011) pekar på att den utvecklade synen på 

utbildning och undervisning så småningom resulterade i ett behov av specifika rum för 

undervisning vilket ledde till ändamålsenligt utformade byggnader och skolor som 

institutionell byggnad och samhällsfenomen tog fart. 



 

5 

 

 

Nästa milstolpe i skolbyggnadens utveckling sker enligt Richardson (1992), Bjurström 

(2003) såväl som Alerby (2006) i och med folkskolestadgan år 1842. Den gav upphov till 

ett massuppförande av skolbyggnader. Tillkomsten av 1842 års folkskolestadga var ingen 

hastig omvälvning utan tog flera årtionden i anspråk. Processen kan dock räknas som en 

stor händelse för vårt lands utveckling och för skolbyggnaden som fenomen i synnerhet. 

I den gryende svenska folkskolans skolbyggnader skedde utformningen av klassrummen 

utefter idén att läraren var ledande. Det är nu mer än 150 år sedan och fram till idag har 

relativt lite hänt med hur skolbyggnader utformas interiört. En skola kan visserligen se 

olika ut såväl exteriört som interiört men dess bärande fenomen som exempelvis entrén, 

klassrum och lärarrum, idrottssal och matsal eller aula känner vi igen såväl som 

organisatoriska fenomen såsom stadier, klasser och lektioner (Richardsson 1992 och 

Bengtsson 2011). 

Under den svenska skolbyggnadens historia har skolbyggnadens utformning mer eller 

mindre tagits för given men under senare tid menar Frelin & Grannäs (2020), Grannäs & 

Stavem (2021) och Mäkälä & Leinonen (2021) och att intresset för skolans rum ökat. Det 

har sin grund i att samtida forskning inom undervisning och lärande ger konstruktivistisk 

pedagogik en framskjuten position vilket framhåller det elevcentrerade perspektivet. Det 

i sin tur placerar lärmiljön på en central plats i undervisningen eftersom den ur det 

perspektivet bör möjliggöra och stödja en variationsrik och individbaserad undervisning.  

Lärmiljöns centrala roll medför att olika aktörer, som till exempel arkitekten, designern, 

läraren och eleven, gör antaganden om rummet där undervisningen sker. Att göra 

antaganden om rummet är inget nytt fenomen i sig utan något människor alltid gjort, mer 

eller mindre explicit, eftersom det ligger i vår natur att förhålla oss till platsen och skapa 

mening till den. Skillnaden som önskas tydliggöras är att lärmiljöns centrala position 

leder till att aktörerna gör antaganden om rummet men att det ur ett 

verksamhetsperspektiv måste göras i relation till undervisning. Den argumentationen 

hämtar stöd från Massey (1991) och Harvey (2006) som båda pekar på vikten av att 

teoretisera rummet och de föreliggande rumsuppfattningarna eftersom det annars 

begränsar vilken social aktivitet som där kan ta form. Undervisning är en social aktivitet 

enligt konstruktivismen varför både Bjurström (2003), McGregor (2005) och Frelin & 

Grannäs (2020) framhåller att utformningen av skolans rum tillsammans med hur det 

uppfattas av inblandade villkorar undervisningen genom att begränsa alternativt 

möjliggöra de sociala aktiviteter som kan utvecklas där. Med anledning av det hävdar 

McGregor (2005) att skolans rum behöver teoretiseras eftersom det föreligger ett stort 

behov att anpassa de till dagens krav på variationsrik och individbaserad undervisning 

inom ramen för en elevcentrerad pedagogik. 

Utöver ovanstående resonemang är mitt intresse för detta område trefaldigt. Historia såväl 

som arkitektur ligger mig varmt om hjärtat vilket har lett till ett intresse för skolans rum. 
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Bland andra menar Frelin & Grannäs (2014) Mulcahy et al (2015) Alterator & Deed 

(2016) och Frelin & Grannäs (2020) att arbete i dagens flexibla lärmiljöer innebär att 

utsättas för en hög andel komplexa fenomen och utmaningar eftersom dessa lärmiljöer 

skiljer sig åt från traditionell undervisning i konventionella klassrum. Flexibla lärmiljöer 

innefattar enligt Dovey & Fisher (2014), OECD (2017a) och Frelin och Grannäs (2020) 

bland annat stora öppna ytor med en hög andel flexibla funktioner såsom skjutbara glas- 

och vikväggar och mobila möblemang som ämnar aktivera elevaktiva val vad gäller 

studiekomfort. Andelen elever som vistas samtidigt i de flexibla lärmiljöerna är också 

mycket högre än vid traditionellt utformade skolor och klassrum. Detta kan medföra 

utmaningar i form av exempelvis svårigheter att utforma dessa lärmiljöer ändamålsenligt 

med den undervisning man vill bedriva och möjligheten att uppmuntra elevens 

självreglerande och autonoma förmågor. Dessa komplexa utmaningar behöver bäddas in 

i en historisk såväl som pedagogisk och rumslig kontext för att kunna analyseras och 

förstås för att öka möjligheterna att en elevcentrerad undervisning stöttas av en lärmiljö 

som bejakar variation av undervisningsmetoder och baseras på individens behov.  
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Bakgrund 

I Sverige ökar intresset för elevcentrerad undervisning och skolor innehållande flexibla 

lärmiljöer blir enligt Dovey & Fisher (2014), Saltmarsh et al (2014), OECD (2017a), 

Carvallho et al (2018) samt Frelin & Grannäs (2020) allt vanligare. För att utveckla en 

effektiv pedagogik i dessa lärmiljöer behöver lärare bland annat utveckla rumslig 

förståelse för att utforma lärmiljön ändamålsenligt med en variationsrik och 

individbaserad undervisning. Den rumsliga förståelsen inkluderar rummets dimensioner 

såväl som begreppet flexibilitet. Innan en syftesbeskrivning med tillhörande 

frågeställningar presenteras i sin helhet är ambitionen att placera fenomenet flexibla 

lärmiljöer i det sammanhang det vuxit fram och belysa det ur framförallt två perspektiv; 

Diskursen om 21st century skills samt Flexibla lärmiljöer och skolbyggnadens historia- 

den svenska kontexten. Därefter följer ett kort avsnitt som redogör för varför valet av 

begrepp i detta examensarbete föll på flexibla lärmiljöer och inte något av de andra 

synonyma begrepp som detta forskningsområde rymmer eftersom det finns en ansenlig 

mängd sådana. 

Diskursen om 21st century skills 

Byggnaders arkitektoniska utformning står under inflytande från samhällets skiftningar 

och påverkas såväl som inspireras av politiska, sociala, kulturella och ekonomiska 

förhållanden och idéströmningar. Både Ricken (2010) och Bengtsson (2011) menar att 

den byggda arkitekturen förkroppsligar dessa intryck och kan därför betraktas som både 

kulturella och politiska symboler. Ur det perspektivet blir ett resonemang som förs av 

Hansen et al (2021) intressant att applicera i relation till utformning av skolbyggnader. 

De menar att det framtida samhället ofta framhålls som en ny och bättre plats dit samhället 

är på väg med utbildningens hjälp. Samma forskare hävdar dock att det nu råder ett 

motsatsförhållande rörande diskussionerna om framtiden. De menar att det numer finns 

en väletablerad samhällspolitisk tendens att samtala om framtiden i termer av att den 

innehåller en hög andel ovisshet i relation till den teknologiska utvecklingens hastighet. 

Denna ovisshet uppfattas som ett hot och något som kommer att leda till stora svårigheter 

om vi inte ändrar våra nuvarande utbildningssystem och tillhörande undervisningspraktik. 

Parallellt med diskussionen om framtidens oförutsägbarhet finns även ett antagande om 

att framtidens kompetenser kan identifieras och läras in idag. Som ett led i detta innehåller 

de tre senaste decennierna både internationella och nationella utbildningspolitiska 

diskussioner en tydlig idéströmning som bygger på en uttalad önskan om övergång mot 

elevcentrerad undervisning och förändring av traditionella skolbyggnaders 

konventionella klassrum till ändamålsenligt anpassade lärmiljöer utifrån ett elevcentrerat 

perspektiv på undervisning (Dovey & Fisher 2014; Mahat et al 2018 och Frelin & 

Grannäs 2020). Dessa lärmiljöers fysiska layout anses bättre lämpade för att utveckla de 
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förmågor framtidens medborgare anses behöva menar OECD (2013; 2017a) och Grannäs 

& Stavem (2021). Dessa förmågor omnämns i den utbildningspolitiska debatten som 

diskursen om 21st century skills och har lett till starten av den process som innebär att 

många länders mer traditionella skolbyggnader förändras för att genomgå en övergång 

till det som idag benämns som flexibla lärmiljöer. Termen 21st century skills refererar till 

en bred uppsättning kunskaper och färdigheter som enligt diskursen anses vara av 

avgörande betydelse för den framtida medborgarens förmåga att med framgång lyckas på 

arbetsmarknaden och även kunna bidra till sitt lands ekonomiska utveckling i en 

globaliserad värld (OECD 2013; 2017a; 2018). Enligt Ananidou & Claro (2009) kan 

dessa kunskaper och färdigheter delas in i fyra grupper; learning and innovation skills, 

information, media and technology skills, life and career skills och content knowledge. 

Kunskapsöversikten ger en djupare beskrivning av dessa under resultatavsnittet med titeln 

21st century skills. Diskursen härleds ur den samhällsutveckling som under 1990-talet 

och in på 2000-talet skapat en accelererande förändringstakt vad gäller teknik och 

digitalisering. Utvecklingens effekter på arbetsplatser har lett till en strävan att förbereda 

eleven för den framtida arbetsmarknaden vilket ställer krav på utbildningssystemet att 

utveckla undervisning och lärande i linje med denna strävan. Studierna av Saltmarsh et al 

(2014), Benade (2015), Carvalho & Yeoman (2018) och Frelin & Grannäs (2020) pekar 

på att kraven innefattar orientering mot en ökad grad av konstruktivistisk pedagogik vilket 

medfört ett skifte från traditionell lärarcentrerad undervisning till mer av elevcentrat 

lärande. Förskjutning av fokus från lärare till elev har i sin tur lett till ett stort behov av 

lärmiljöer som kan uppfylla de krav en elevcentrerad undervisning ställer. Dessa krav 

innefattar bland annat ökade möjligheter till en bred, variations- och teknologirik 

undervisning där kritiskt tänkande, samarbete och kommunikation ges utrymme. 

Lärmiljön behöver även kunna underlätta en flexibel och ändamålsenlig omställning 

utefter elevers individuella behov. 

Kritik mot traditionella skolbyggnader 

I enlighet med Bjurström (2003), menar även McGregor (2005) och Deerness et al (2018) 

att traditionella skolmiljöers konventionella arkitektur, innehållande möblerade klassrum 

med bänkar i rader samt plats för en lärare som instruerar längst fram, är designade utifrån 

industrialiseringens ideal och där kunskapsnivån hos befolkningen var låg och tillgång på 

läromedel och lärare mycket begränsade. Ricken (2010) och Mulcahy et al (2015) 

beskriver att den bärande idén bakom en pedagogisk förändring ger lärmiljön en 

framskjuten och central plats eftersom den grundas på idén att förändring av fysisk miljö 

leder till nya mönster i mänskligt beteende. Applicerat på undervisningens domäner 

skulle öppna och flexibla rum leda till nya mönster i undervisning och lärande. Studierna 

av Alterator & Deed (2013) och Deed & Lesko (2015) argumenterar för att öppna och 

flexibla lärmiljöer inom skolans arkitektur associeras till en högre grad av autonomi, 
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flexibilitet och valfrihet vilket, enligt forskarna, för tankarna mot en ökad demokrati och 

samarbete. I diskursen om 21st century skills kritiseras därför konventionella 

skolbyggnader och traditionella ideal som katederundervisning och rotinlärning vilka 

Carvalho & Yeoman (2018) framhåller som både föråldrade och ineffektiva. Öppenhet 

inom skolans arkitektur är dock inte ett nyuppfunnet fenomen. Progressiva 

utbildningsidéer resulterade i att flera länder byggde skolor innehållande öppnare lokaler 

under 1960-1970-talen, däribland Sverige. Denna typ av öppna utrymmen ska dock inte 

förväxlas med den öppenhet som existerar i dagens flexibla lärmiljöer. Intresset för detta 

nytänkande kring skolors utformning mötte enligt Bjurström (2003), Vinje (2014) och 

Campbell (2020) kritik varför det successivt avtog under 1980-talet. Vinje (2014) 

framhåller att kritiken bland annat grundades på pedagogiska svårigheter såsom buller, 

elevers koncentrationssvårigheter och att nära relationer mellan elever och en specifik 

lärare försvagades på grund av det ökade avståndet som byggnadens öppna fysiska 

struktur skapade. 

Övergång till flexibla lärmiljöer kräver kunskap om rummet  

Dagens stora intresse har gett upphov till att en ansenlig mängd skolhuvudmän, såväl 

kommunala som friskolor, genomför övergång av befintliga skolbyggnaders klassrum till 

flexibla och öppna utrymmen som avser stötta ett brett spektrum av metoder och variation 

i undervisning och lärande. En sådan övergång innebär dock en hög grad av utmaningar 

för samtliga inblandade, såväl lärare som elever. Forskningsresultaten från Frelin & 

Grannäs (2014), Mulcahy et al. (2015) och Frelin & Grannäs (2020) pekar bland annat på 

att skolans alla yrkeskategorier, tillsammans med skolledningen, först bör utvecklat en 

skolkultur som genomsyras av en gemensam skolvision vad gäller struktur och 

organisation. För att sedan ta de flexibla lärmiljöerna i anspråk menar Benade (2015) och 

Woodman (2016) att kunskap om bland annat rumslig medvetenhet om rummets olika 

dimensioner, i betydelse innehållande en fysisk-, social- och föreställd dimension, spelar 

en avgörande roll för lärarnas förmåga att bedriva ändamålsenlig pedagogik eftersom 

rummets utformning kan användas för att stötta undervisning såväl som att en bristande 

rumslig medvetenhet kan leda till att den hindrar den. I den meningen kan en rumslig 

medvetenhet leda till att undervisningen optimeras. Monahan (2002) pekar i samma 

riktning men lyfter att flexibla lärmiljöer inte garanterar en flexibel praktik eftersom 

flexibilitet endast erbjuder förändring och måste realiseras genom lärarens pedagogiska 

praktik. Benade (2015) och Woodman (2016) pekar på en paradox vad gäller forskningen 

om rumslig teori i relation till pedagogisk praktik som undersöker hur rummets olika 

dimensioner kan komma till uttryck inom skolan för att optimera undervisning. De menar 

att fältet framförallt betonat den holistiska förståelsen för begreppet rum men menar att 

det inte kan handla om rummets dimensioner enkom utan lyfter fram 

flexibilitetsbegreppet. Detta eftersom det ligger till grund för den flexibilitet i lärarnas 
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pedagogiska praktik som uppstår på grund av den flexibla designen i flexibla lärmiljöer. 

Variationerna bidrar till lärmiljöns olika meningserbjudanden och/eller 

handlingsmöjligheter vilket för oss in på teorin om affordance.  

Affordance 

Det finns likheter mellan Alterator & Deed (2013) och Frelin & Grannäs (2020) vad gäller 

deras resonemang om termen affordance. Båda studierna lyfter att begreppet 

ursprungligen myntades av miljöpsykologen J.J. Gibson 1979. Enligt Gibson kan 

affordances definieras som handlingsmöjligheter som uppkommer ur relationerna mellan 

människan och dennes miljö och existerar oavsett om de uppfattas av människan eller 

inte. Relationen mellan människan och miljöns aspekter innebär därmed inte enkom 

meningserbjudanden eller handlingsmöjligheter utan innefattar även begränsningar eller 

hinder beroende på individens olika erfarenheter, föreställningar och kunskaper. Alterator 

& Deed (2013) menar vidare att intentionerna med en öppen och flexibel planlösning 

erbjuder en abstrakt idé av kulturellt förknippade handlingsmöjligheter som utifrån en 

känsla av meningsskapande, i relation till rådande skol- och personalkultur och lärares 

individuella uppdragsuppfattning, kan forma tänkande och praktiska handlingar eftersom 

kulturella sammanhang påverkar vad människor uppfattar. En skolas rådande skol- och 

personalkultur är starkt länkad till det kulturella sammanhanget. För att öka möjligheten 

att individen uppfattar flexibiliteten som möjligheter istället för hinder belyser Benade 

(2015) vikten av en ökad förståelse för begreppet flexibilitet och hur det uppfattas av 

lärarna. På så vis menar samme författare att flexibla lärmiljöer har en stor potential att 

åstadkomma förändring inom undervisning och lärande. 

Skolbyggnadens historia – den svenska kontexten 

Arkitekturen står under inverkan från olika samhällsfenomen såsom politiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska föreställningar och kan därför anses utgöra samhällssymboler 

med kulturella och politiska förtecken och särdrag. Dessa villkor synliggörs i 

arkitektoniska strukturer och förändras sett över tid. Arkitekturen är på så vis ett uttryck 

av sin tid och förkroppsligas i byggnaden genom arkitektens design eftersom designen 

vilar på arkitektens föreställningar och intentioner med byggnadens syfte vilket speglar 

tidsandan och dess trender vilket flera studier pekar på (McGregor 2005; Ricken 2010; 

Bengtsson 2011; Deerness et al 2017 och Frelin & Grannäs 2014). Arkitektens intentioner 

kan vara mer eller mindre medvetna och Bengtsson (2011) påpekar att ju färre 

instruktioner i relation till utbildning som uppdraget bygger på och ju mindre pedagogisk 

kunskap arkitekten har desto färre utbildningsidéer är avsiktligt utformade i byggnaden. 

Med det sagt avses inte peka på skolors avsaknad av länk till utbildning – alla 

skolbyggnader bär självfallet spår av utbildningens fenomen i sin fysiska struktur men på 

olika sätt och i varierande grad beroende på vad som ansågs utgöra bärande element vid 
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tiden för utformning och uppbyggnad samt tekniska möjligheter och ekonomi. 

Arkitektens tolkning av sitt uppdrag och kunskaper om vilka funktioner som den 

planerade skolbyggnaden ska fylla materialiseras i den fysiska byggnaden och ligger 

därefter fri för tolkning av de människor som befinner sig i skolan att omsätta dem i sin 

vardagliga praktik. Utformningen av skolbyggnader skiljer sig markant åt från början av 

1900-talet och fram till idag. Om vi riktar intresset mot Sverige så innebär de svenska 

villkoren att den obligatoriska skolgången är förlagd till specifika skolbyggnader och det 

svenska skolbeståndet är omfattande och spänner över en period om nästan 150 år.  

Skolbyggnaderna har förändrats över tid och arkitekturen har reflekterat sin tids ideologi 

vilket innebär både representation av exteriöra stilepoker såväl som pedagogiska ideal. I 

nästa avsnitt görs några nedslag i den svenska skolbyggnadens historia vilken ämnar visa 

på bakgrunden till uppkomst av dagens inslag av flexibla lärmiljöer vilka vilar på en 

historisk utveckling av såväl pedagogik som byggnader. 

1842 - 1930 Folkskolan 

Folkskolestadgan från 1842 innebar att obligatorisk skolgång infördes vilket ledde till ett 

omfattande skolbygge i syfte att undervisa alla de elever som omfattades av stadgan runt 

om i Sverige. Det ålades varje församling att uppföra en skola och avlöna en godkänd 

lärare. Kravet på massutbildning avspeglade den tidens behov och värderingar där syftet 

med utbildningen var att disciplinera och skapa lydiga medborgare och duglig arbetskraft 

för att kunna ta Sverige in i industrialiseringen. Under denna tid betonade skolhusets 

förmedling av kulturvärden och dess utformning skulle andas estetik. Det gällde även 

skolans artefakter i form av undervisningsföremål såsom planscher och kartor. 

Folkskolorna präglades av lokal tradition vilket i praktiken betydde att landsbygdens 

skolor liknade bygdens hus medan städernas folkskolebyggnader avspeglade städernas 

slottsliknande byggnader och omnämndes som folkskolepalats enligt Bjurström (2003). 

Folkskolans utveckling var sprungen ur kyrkan som den ansvariga samhälleliga 

institutionen vilket skapade en naturlig inlåning från kyrkorummets utformning och 

gestaltning. Richardson (1992) pekar på att skolsalens utformning antog kyrksalens 

rektangulära form, liksom takhöjd såväl som fönsterstorlek. Katedern lånade både 

placering och form från predikstolen, kyrkans långbänkar blev elevernas bänkrader och 

kyrkans avsaknad av kapprum följde även det med till skolan vilket medförde att 

ytterkläderna således fick medtas in i skolsalen. Dock var arbetet med att bygga hus för 

speciella ändamål såsom undervisning en svår uppgift och i linje med Richardson (1992) 

pekar också Bjurström (2003) på att interiören i motsats till exteriören ofta var mycket 

otillfredsställande. Skolrummen blev vanligtvis trånga med dålig luft och alltför kyliga 

på vintern. De tidiga byggnadernas avsaknad av kapprum resulterade i onödig 

nedsmutsning och de hygieniska villkoren lämnade därför mycket att önska. 

Möblemanget var lika primitivt som opraktiskt med fastskruvade bänkrader och dessa 
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missförhållanden, orsakade av den för tiden rådande kunskapen om hur man utformade 

skolbyggnader för att stödja undervisning, resulterade i den första normalritningen för 

folkskolebyggnader år 1865. Skantze (1989) beskriver normalritningarnas utveckling och 

lyfter att det från 1800-talets mitt och fram till 1930-tal fanns tydliga riktlinjer för hur 

folkskolan skulle utformas med betoning på åskådningspedagogik som innebar att passiva 

elever satt i rader vända mot en aktiv och drivande lärare som undervisade längst fram i 

skolsalen. Eleverna skulle genom att åskåda lärarens aktivitet därefter memorera det 

åskådade genom att införliva det med övrig kunskap och sedan erinra det i samtal med 

läraren. Den fysiska miljön ansågs vid den här tiden utgöra en påverkande faktor på 

elevernas skolupplevelse. Anvisningarna visar att möda lades vid hur barnen skulle 

uppfatta skolbyggnaden och skolsalar skulle därför byggas med hänsyn till estetiska 

proportioner och prydlighet. Tydliga krav på att skolsalens storlek skulle byggas i relation 

till hur många elever som förväntades gå i skolan framfördes även i anvisningarna. Salar 

för femtio, sextio, åttio och hundra respektive hundrafemtio elever förekom. Anvisningar 

för möblering gjorde tydligt att eleverna inte skulle placeras med ansikten mot varandra 

utan vända mot läraren. Ytterligare normalritningar från staten publicerades åren 1878 

och 1921. Resultat från både Skantze (1989) och Bjurström (2003) visar på fortsatt 

innehåll om omtanke om arkitekturens utformning i relation till barnens uppfattning. 

Skolhuset skulle associeras till tankar om trevnad och värdighet för att barnen skulle 

uppfatta byggnaden som ett hem. Skantze (1989) drar slutsatsen att det går att uppfatta en 

länk mellan den tidens pedagogiska och fostrande ideal och föreställningarna om 

relationen mellan skolbyggnaden och eleverna – eller barnet. Byggnaden skulle utgöra ett 

föredöme genom att åskådliggöra kulturvärden och fostra till en känsla för ordning och 

reda och med betoning på estetik hos befolkningen.  

1930 - 1950 

1930-talet stod för modernismens genombrott i Sverige vilket innebar en mer avskalad 

och enkel formgivning som betonade rationell funktion snarare än estetik. Få skolor 

byggdes och de anvisningar som finns från denna tid och fram till 1950 innehåller vare 

sig någon betoning på estetiska, kulturella, eller psykologiska aspekter i relation till 

skolans fysiska byggnad på samma sätt som tidigare. Skantze (1989), Alerby (2006) och 

Bengtsson (2011) visar snarare på att utformning och estetik tonades ned och ersattes med 

standardlösningar och krav på organisation, rationalitet och effektivitet. 

Skolöverstyrelsens anvisningar betonade istället utrymmenas betydelser i relation till 

funktion och lokalernas tilltänkta verksamhet. Under denna period separerades 

skolbyggnadens anvisningar och läroplanen från varandra och Skantze (1989) menar att 

det psykosociala perspektivet på trygghet hädanefter får en central position och 

framhävdes i läroplanens omskrivningar i form av begreppet utbildningsmiljö istället för 

som tidigare där den fysiska miljön betonades.  
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1950 - Enhetsskolan 

Det svenska utbildningssystemet genomgår flertalet reformer under 1950-talet vilket 

leder till ett stort behov av skolor. Reformerna bestod bland annat av införandet av 

enhetsskolan och kort därefter grundskolan. Även gymnasieskolorna förändrades med 

nya linjer och program. Bjurström (2003) menar att samtliga reformer medförde ökat 

behov av fler och moderna skollokaler. Läroplan för grundskolan -62 innehöll 

omskrivningar om nya arbetsformer såväl som flexiblare gruppstorlekar och elevaktiva 

arbetssätt. Skantze (1989), Bjurström (2003) och Bengtsson (2011) menar att en ny form 

av skolarkitektur växer fram på grund av de nya kraven i läroplanen från -62 tillsammans 

med det faktum att den sammanhållna 9-åriga grundskolan nu inkluderade högstadiets 

alla linjer och måste därför rymmas inom samma skolbyggnad. Det var inte bara skolan 

som stod under förändring under denna tid. Även samhället i stort förändrades och 

planering av nya stadsdelar tog fart. Skolan placerades i stadsdelens centrum vilket enligt 

Bjurström (2003) visar på skolans betydelse för samhället. Den traditionella skolan från 

denna tid är vanligtvis en långsmal huskropp i vinkel om maximalt två våningar med en 

bredd som motsvarade ett klassrum tillsammans med korridor. Huskroppen inhyste även 

aula och idrottssal. 

1970 - Systemskolan 

Under denna epok av svensk skolhistoria utvecklas förorterna ytterligare enligt den 

grannskapsideologi som härstammar från USA. Studierna av Bjurström (2003) och 

Alerby (2006) påvisar att grannskapsideologin syftade till att skapa goda förutsättningar 

för demokrati genom att bygga mindre städer i staden där förortens centrum skulle skapa 

gemenskap och samverkan mellan människor. Skolorna placeras i dess mitt i anslutning 

till övrig samhällsservice såsom till exempel bibliotek, affärer och sjukvård etc. Skolornas 

fysiska utformning står under påverkan från pedagogisk såväl som byggteknisk 

effektivitet och flexibilitetsbegreppet blev ett arkitektoniskt nyckelord. Systemskolorna 

byggdes ofta för så många elever som femhundra och enligt en modulprincip av anslutna 

bygglådor i en våning med separata ingångar och invändiga korridornät för transport och 

försörjning. I detta kompakta byggnadsnät sparades små innergårdar vilka tjänade till 

dagsljus och dessa tillsammans med takfönster möjliggjorde att byggnadens klass- och 

grupprum kunde placeras varstans utan krav på yttervägg för att uppnå dagsljus. 

Bjurström (2003) beskriver att en radikal förminskning av arkitektoniskt formspråk ägde 

rum till fördel för en mer funktionell och avskalad arkitektur med enkla plåtfasader istället 

för trä eller tegel medan kontakten mellan ute och inne förbättrades genom att 

klassrummet hade egen anslutning till skolgården via eget eller gemensamt kapprum med 

en annan klass. 
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1990 - Den goda skolan 

Under 1990-talet minskade den statliga översynen och regleringen av skolbyggnaderna 

överläts på kommunerna som blev ansvariga för skolornas drift i och med 

kommunaliseringen år 1991. Kommunernas kunskap om skolors utformning var 

begränsade vilket gjorde att de blev beroende av rådgivare såsom till exempel arkitekter. 

Bengtsson (2011) lyfter dock att arkitekter har kunskap om skolan som byggnad men 

saknar kunskap om pedagogik vilket resulterade i en form av ömsesidigt beroende. 

Bjurström (2003) beskriver hur flera olika ideella nätverk inom ramen för olika 

”Skolhusgrupper” trädde in som samhällsaktör vid den här tiden. En skolas goda 

arkitektur vilade fortfarande på tanken om att skapa hemkänsla och trivsel. Det var vanligt 

att skolor byggdes för att rymma hela grundskolespannet från förskoleklass till årskurs 

nio vilket var resurssparande men skrymmande. Begrepp som hemrum och hemvist blev 

vanliga vilket avsåg arbetsenheter om ”den lilla skolan” i den stora i form av mindre 

avdelningar. Samma forskare beskriver att en sådan avdelning kunde rymma cirka tre 

klasser med gemensamma utrymmen i form av till exempel ateljé och/eller matrum och 

kunde omfatta 60-80 elever. I slutet av detta decennium hade 1994 års läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet implementerats och digitaliseringen tagit fart vilket kom att 

påverka både pedagogik och rumslig användning i och med en undervisning som i allt 

högre grad gick ut på att söka information och individualisera utefter elevers olika behov. 

Behoven av ett flexiblare klassrum för varierade gruppstorlekar och aktiviteter var 

därmed ett faktum.  

Ungefär där i tiden ämnar denna studie avsluta de historiska nedslagen eftersom 

utvecklingen därmed är framme vid en process mot ökad förekomst av öppna rum i större 

storlekar med ett högre antal elever som befinner sig i samma utrymmen. Bjurström 

(2003) menar att en progressiv idéströmning om nedmontering av skolans klassiska 

fenomen såsom stadier, klasser och lektioner började höras såväl internationellt som 

nationellt. Den traditionella skolans rektangulära klassrum och långa gemensamma 

korridorer fick härefter börja ge vika för andra pedagogiska ideal som under de två första 

decennierna på 2000-talet slutligen idag mynnat ut, i det som studien ämnar fokusera – 

flexibla lärmiljöer. 

Det forskningsfält som undersöker flexibla lärmiljöer använder en begreppsapparat som 

innehåller flertalet synonyma begrepp. I nästa avsnitt förs resonemang om varför 

begreppet flexibla lärmiljöer är det som används i detta examensarbete. 

Urval och avgränsning av termen flexibla lärmiljöer 

Det forskningsfält som studerar flexibla lärmiljöer är relativt ungt och innehåller en bred 

och omfattande användning av begrepp som används synonymt med flexibla lärmiljöer 
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vilket, bland andra Woodman (2016), Frelin & Grannäs (2020) och Grannäs & Stavem 

(2021) uppmärksammat. Innovative learning environments, flexible learning 

environments, open learning environments och new learning environments är några av de 

vanligt förekommande termerna. Studierna av Alterator & Deed (2013) Deed & Lesko 

(2015), Woodman (2016), Deed et al (2019), samt Frelin & Grannäs (2020) är av 

uppfattningen att oavsett term används den i betydelsen att lärmiljön uppvisar en ansenlig 

grad flexibilitet vilket påstås främja framtidsinriktade förmågor. Föreliggande 

kunskapsöversikt använder termen flexibla lärmiljöer vilket knyter an till studiens fokus 

eftersom den ämnar undersöka hur tidigare forskning presenterar de flexibla 

egenskaperna hos dessa lärmiljöer. Benade (2015) argumenterar för att termen flexibla 

lärmiljöer används eftersom den preciserar, tydliggör och lyfter fram den flexibla 

aspekten i dessa lärmiljöer. Lärmiljöns flexibla inslag ger upphov till ökade 

valmöjligheter vilka kan uppfattas problematiskt av lärare eftersom det inte endast leder 

till meningserbjudanden utan i vissa fall till en känsla av begränsningar eller till och med 

hinder vilket ökar komplexiteten i läraryrket. Hur lärarna uppfattar rummet och dess 

flexibilitet beror bland annat på vilken kunskap och vilka erfarenheter de bär med sig i 

mötet med lärmiljön. 

Syfte och frågeställningar 

Forskningen om 21st century skills förespråkar lärare att aktivt avfärda traditionell 

lärarcentrerad undervisning till fördel för elevcentrerat lärande med individbaserad och 

variationsrik pedagogik i flexibla lärmiljöer vilket bland annat är beroende av lärarens 

rumsliga medvetenhet och kompetens. Att lyckas med denna förändring har visat sig vara 

lättare sagt än gjort och många skolor påbörjar processen men stöter på alltför många och 

svåra utmaningar vilket avstannar deras förändringsarbete trots att lärmiljön är utrustad 

med ändamålsenligt flexibla inslag för att bidra till förändring. Undervisning baserat på 

elevcentrerat lärande är förenat med många faktorer och rumslig förståelse är en av dem. 

Sveriges skolbestånd innefattar, i detta avseende, en hög andel ålderdomliga och 

undermåliga skolbyggnader vilket innebär att omfattande ekonomiska investeringar 

behöver göras runtom i landets kommuner i enlighet med verksamhetsutveckling. Det 

tillsammans med det faktum att många skolor gör en tillbakagång mot traditionell 

undervisning lyfter fram vikten av att öka lärares förståelse för lärmiljöns flerfaldiga 

dimensioner. Rumslig medvetenhet och kompetens ligger bland annat som grund för 

svaren på de didaktiska frågorna var och när (se t.ex. Jank & Meyer, 1997; Uljens, 1997). 

Dessa frågor bygger på förståelse för rummets fysiska-, sociala och föreställda dimension 

men utöver det behöver även flexibilitetsbegreppet inkluderas. Anledningen till det är att 

en lärmiljös flexibla inslag bidrar till ökade valmöjligheter vad gäller ändamålsenlig 

anpassning i relation till den undervisning man önskar bedriva vilket ökar komplexiteten 
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i läraryrket och det i sin tur kan verka som hinder för både undervisning och 

verksamhetsutveckling på både kort och lång sikt.  

Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa vad den utvalda forskningen presenterar 

angående flexibla lärmiljöer, vilka rumsliga dimensioner som tillskrivs dem samt hur 

begreppet flexibilitet förstås och beskrivs i relation till flexibla lärmiljöer. Nedan 

presenteras kunskapsöversiktens frågeställningar: 

 Vilka resultat presenteras i tidigare forskningsstudier med fokus på flexibla 

lärmiljöer? 

 Vilka rumsliga dimensioner tillskriver tidigare forskning flexibla lärmiljöer? 

 Hur beskriver tidigare forskning begreppet flexibilitet i relation till flexibla 

lärmiljöer? 
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Disposition 

Efter en kort inledning och bakgrund med tillhörande syfte och frågeställningar följer ett 

teoriavsnitt om rumslig teori där de teoretiska utgångspunkterna presenteras. Det redogör 

för begreppen rum och plats samt rumsuppfattningens historia och dess utveckling. Den 

historiska genomgången beskriver den absoluta-, relativa- och relationella 

rumsuppfattningen. Syftet är att tydliggöra genom vilket perspektiv den tidigare 

forskningen lästs och analyserats.  

I efterföljande avsnitt fokuseras metodfrågorna. Där tas kunskapsöversiktens abduktiva 

förhållningssätt upp vilket tillåter en pendling mellan empiri och teori. Urvalskriterier och 

avgränsningar vad gäller terminologi och sökmetoder presenteras. Därefter följer en 

beskrivning över hur bearbetning och kartläggning av data gått till samt hur den 

sammanställts och presenteras. Metodavsnittet avslutar med en redogörelse för hur data 

analyserats genom en tematisk analys och därefter diskuteras i en resultat- samt 

metoddiskussion.   

Resultatet presenteras i två delar och den första innebär resultat från den genomförda 

kartläggningen som visas i två olika wordtabeller. Den första kartläggningen tar upp den 

inkluderade forskningens övergripande teman och frågeställningar samt slutsatser. Den 

andra kartläggningen visar vilka teoretiska perspektiv de olika studierna innehåller samt 

i vilka teman de förekommer. Ytterligare två kartläggningar presenteras som bilaga 1 och 

2 och dessa utgör fördelning av den tidigare forskningens metoder samt definitioner över 

bärande begrepp.  

Efter kartläggningen följer resultat i form av framträdande teman i relation till syfte och 

frågeställningar. Först presenteras flexibla lärmiljöer ur ett makroperspektiv vilket ämnar 

ge en övergripande bild av vad den tidigare forskningen presenterar i relation till flexibla 

lärmiljöer. Bland annat beskrivs begreppet flexibla lärmiljöer, deras ursprung ur ett 

internationellt perspektiv, deras relation till 21st century skills samt öppenhet som 

fenomen följt av flexibla lärmiljöers olika typologier. Nästa del ämnar precisera 

relationen till rumslig teori genom att visa hur den tidigare forskningen relaterar flexibla 

lärmiljöer med rummet. Detta görs genom att redogöra för vilka rumsliga dimensioner 

som appliceras på flexibla lärmiljöer och här tydliggörs fysiska-, sociala- och föreställda 

rum. Den sistnämnda delas även upp i rumsliga-, pedagogiska- och kulturella 

föreställningar. 

I resultatdelens avslutande avsnitt går texten vidare in på flexibilitet och redogör för hur 

den tidigare forskningen beskriver det i relation till flexibla lärmiljöer. Det görs genom 

att beskriva hur forskningen förstår själva begreppet samt hur det ges en funktionell såväl 

som en mer komplex betydelse.  
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Diskussionen delas upp i två delar, en resultatdiskussion och en metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras kunskapsöversiktens resultat utifrån flera perspektiv. Den 

lyfter att kunskapsöversiktens forskningsområde är ungt och under uppbyggnad vilket 

kan vara en av orsakerna till att det är relativt underkonceptualiserat. Ytterligare 

diskussioner fokuserar att den inkluderade forskningen lider brist på koppling till rumslig 

teori och konstruktivism. Det förs även resonemang utifrån en jämförelse mellan 

skolbyggnadens- och rumsuppfattningens utveckling i relation till dominerande lärteorier 

samt diskussion kring att diskursen om 21st century skills är relativt oproblematiserad i 

relation till utvecklingen av flexibla lärmiljöer.  

Vad gäller metoddiskussionen råder samma förhållanden. Kunskapsöversiktens metod 

medför konsekvenser för resultatet ur olika perspektiv vilka diskuteras efter 

resultatdiskussionen. Resonemangen berör bland annat kritik mot kvalitativa studier samt 

tematisk analys. Kunskapsöversikten diskuteras även ur forskningsetiska och 

samhälleliga perspektiv samt genom förslag till fortsatt forskning.  
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Teori 

Didaktisk forskning rör sig i stora drag kring frågorna vad, hur och varför men också runt 

var och när även om de två sistnämnda inte rönt samma intresse som de tre tidigare. Det 

är inte förrän efter, vad både Massey (1991) och Harvey (2004; 2006), benämner för den 

rumsliga vändningen de två senare hamnat i ökat fokus till följd av att 

samhällsvetenskaplig forskning börjat teoretisera rummet alltmer. Detta avsnitt ämnar ge 

en inblick i det område som teoretiserar frågorna var och när genom redogörelser kopplat 

till begreppen rum och plats såväl som begreppet rumsuppfattning och dess historiska 

utveckling. Rumsuppfattning delas upp i den absoluta-, relativa- och relationella 

rumsuppfattningen. Förhoppningen är därmed att öka förståelsen för dessa begrepp vilket 

ämnar underlätta mötet med resultatet av kunskapsöversikten där rummets dimensioner 

appliceras på flexibla lärmiljöer.  

Rum och plats ges multipla betydelser i olika sammanhang och i vardagligt tal tillskrivs 

de båda begreppen både fysiskt och konkreta dimensioner såväl som metaforiska och 

abstrakta innebörder vilket försvårar arbetet att finna en enhetlig definition av begreppen. 

De många olika sammanhang och betydelser som tillskrivs begreppen visar på ett behov 

att inledningsvis fokusera på och utreda det rent språkliga för att öka tydligheten i vad 

som diskuteras. Därefter görs några nedslag i rumslig historia i relation till begreppet 

rumsuppfattning för att på så vis undersöka hur rumsuppfattningar utvecklats över tid och 

hur de ligger till grund för rumsuppfattningar i dag. Det kan i synnerhet vara användbart 

för att öka förståelsen för rummet och dess flexibilitet i flexibla lärmiljöer eftersom dessa 

lärmiljöer medfört en diametral förändring av rummets utformning vilket lett till att 

konventionella rumsuppfattningar blir svåra att hålla fast vid och måste problematiseras 

och teoretiseras.  

Begreppen rum och plats 

Det rumsliga begreppet rum används enligt Lefebvre (1991), Massey (1991), Harvey 

(2004; 2006) och Goodyear (2020) i många olika sammanhang med ett omfångsrikt 

spektra av betydelser och liknande förhållanden gäller för begreppet plats. Massey (1991) 

och Harvey (2006) arbetar vidare på Lefebvres (1901-1991) resonemang om begreppens 

diffusa betydelse och menar att begreppet är ett av de mest språkligt komplicerade 

begreppen som används utan att användaren med någon exakthet kan uppge vilken 

innebörd denne avser. Harvey (2004; 2006) likställer de med begreppen natur och kultur 

vilka på samma sätt används i vardagligt tal och i de flesta sammanhang utan att talaren 

med precision kan uppge vilken innebörd begreppen rymmer. 
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Harvey (2004; 2006) såväl som Rönnlund & Tollefsen (2016) presenterar en mängd 

vardagligt förekommande betydelser för begreppet rum och menar att det dels kan 

användas för att visa på områden eller omfång. Ett exempel på det är när det används i 

betydelsen landskap eller luftrum men det kan även avse en mindre del i en byggnad där 

sammansättningen med andra ord riktar uppmärksamheten mot ett specifikt bostadsrum 

såsom till exempel, sovrum, matrum eller vardagsrum. I motsats till föregående mer 

specifika betydelser används begreppet rum även i mer konturlösa sammanhang såsom i 

till exempel tomrum, hålrum eller mellanrum och i mer abstrakta former såsom till 

exempel andrum eller att något äger rum. Rum och plats ligger nära varandra i vardagligt 

bruk och används i vissa fall synonymt men till skillnad från rum kan plats uppfattas som 

ett mer specifikt geografiskt läge enligt studierna av Massey (1991) och Harvey (2004; 

2006). Studierna pekar på att en vanlig uppfattning tycks vara särskiljandet mellan 

begreppen och synen på plats som något mer konkret än det mer abstrakt uppfattade 

rummet även om Massey (1991) uttrycker en explicit och kritisk hållning till särskiljandet 

och argumenterar för att plats inte ska förstås väsensskilt från rum. Forskaren menar att 

platser är formade av samhälleliga strukturer och sociala relationer som därmed 

överskrider en tydligt definierad geografisk punkt. I kontrast till detta visar dock 

Rönnlund & Tollefsen (2016) på konkreta platsbegrepp såsom busshålls-, sitt- alternativt 

parkeringsplats men även platsuttryckets abstrakta form som i en position vad gäller till 

exempel en anställning eller för att visa på en placering eller rangordning. Samma 

forskare menar att begreppens användning och relation sinsemellan delvis kan förklaras 

med samhällets och humanvetenskapernas utveckling från 1950-talet och fram till idag 

medan Lefebvre (1991) går längre tillbaka i historien i sökandet efter rumsbegreppets 

ursprung. Han menar att en del av förklaringen till betydelsernas mångfald och diffushet 

kan härledas ur rumslighetens långa historia. Flertalet olika traditioner har lämnat 

avlagringar under århundradenas gång vilket laddat begreppet med associationer från 

skilda vetenskapliga inriktningar vilka bidrar till begreppens omfångsrika betydelser. Vad 

gäller denna kunskapsöversikt används begreppet rum i relation till flexibla lärmiljöer på 

grund av att det är en byggnads rum, det vill säga, skolans rum, som är i fokus och i 

vardagligt- såväl som i vetenskapligt tal används begreppet rum i relation till byggnader 

så i detta fall kan vi tala om att en distinktion mellan begreppen gjorts trots Masseys 

(1991) resonemang. I nästa stycke ämnar studien visa på den tidigare forskningens bild 

av begreppet rumsuppfattning och dess utveckling eftersom rumsuppfattning spelar en 

viktig roll i hur flexibla lärmiljöers fysiska rum uppfattas och därmed tas i anspråk. 
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Begreppet rumsuppfattning och dess utveckling 

En tidig del av hur rummet uppfattats och beskrivits genom historien innefattar 

människans tidiga föreställningar om sin plats i universum. För nästan 2000 år sedan 

visade framstående vetenskapsmän i det antika Grekland att jorden hade formen av ett 

klot och solen och månen tillsammans med de andra planeterna kretsade kring jorden som 

utgjorde centrum. Både Lefebvre (1991) och Rönnlund & Tollefsen (2016) är av 

uppfattningen att det gav av upphov till den geocentriska världsbilden och var den 

vedertagna rumsuppfattningen fram till 1500 – talets mitt. Den heliocentriska 

världsbilden har skymtats här och där genom historiens gång men aldrig vunnit något 

allmänt erkännande varför teorin förespråkats av flera innan den slutligen publicerades 

av Nicolaus Copernicus (1473-1543) i hans verk Om himlakropparnas kretslopp. Där 

beskrev han hur jordklotet roterade kring sin egen axel och hur jorden och de andra 

himlakropparna kretsade kring solen. Denna upptäckt stod i stark kontrast till kyrkans 

uppfattning varför den inte publicerades förrän efter Copernicus död. Lefebvre (1991) 

hävdar att det var först på 1600 – talet med hjälp av Galileo Galileis (1564-1642) 

bevisföring den samtida uppfattningen skiftade från den geocentriska till den 

heliocentriska rumsuppfattningen. 

Studierna av Lefebvre (1991) och Harvey (2004; 2006) klargör att begreppet 

rumsuppfattning kan förstås som olika antaganden som gjorts över tid om rummet. Dessa 

antaganden härrör från vardagliga såväl som vetenskapliga sammanhang. För en ökad 

förståelse för antaganden av sådan art blir det viktigt att se över rumsbegreppets ursprung 

vilket Lefebvre (1991) menar härstammar från matematiken och mer exakt geometrin. 

Även Harvey (2004; 2006) påvisar begreppets koppling till den tidiga geometrins 

utveckling genom att länka det till Euklides (325 f. Kr.-265f. Kr.) Euklides tidiga arbete 

befäste rumsbegreppet med jordmätning och ingenjörskonst. Den kopplingen ger oss 

förståelse för begreppets associering med ett oändligt och tomt område. Den mångfald av 

betydelser och associeringar som begreppet idag kännetecknas av vilar på ett gradvist 

utökande i relation till vetenskapens succesiva lösgörande från filosofin och framväxten 

av den moderna vetenskapen. Innan René Descartes (1596-1650) resonemang om 

rummets natur gör sig aktuellt härrörde den samtida rumsuppfattningen från såväl 

Euklides som Aristoteles (384 f. Kr. – 322 f. Kr.). Enligt den senares resonemang utgjorde 

rummet en kategori som assisterade vetenskapen vid klassificering av data. Under 

Descartes tid vidareutvecklades teorin kring rumsuppfattning och resonemangen ses som 

en avgörande punkt för utvecklingen till dagens betydelse och användningsområde. 

Descartes tankar refereras ofta till uttrycket, den Cartesianska logiken. Descartes 

ontologiska utgångspunkt kring världens beskaffenhet ledde till att han delade in den i 

två delar för att på så vis formulera sina tankar kring förhållandet mellan det själsliga och 

det kroppsliga vilka han benämnde som res cogitans och res extensa. Till skillnad från 
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res cogitans, det abstrakta och själsliga tänkandet, placerade han in rummet i res extensa 

vilket var den grupp han tillskrev egenskaper av materiell existens. Descartes gav rummet 

formen av något absolut och objektivt. Massey (1991) hänvisar till Michel Foucault´s 

(1926-1984) kända reflektion där han likställer Descartes dåtida rumsuppfattning med 

något dött, fixerat och orörligt.  

En återgång till avsnittets början och Lefebvres (1991) tankegångar om begreppets 

ursprung och matematikens frigörelse från filosofin visar på att matematiken växte fram 

som en egen disciplin och får så småningom vetenskaplig status. Geometrin använde sig 

av begreppet rum och gjorde därmed anspråk på det som en del av sin domän. Därmed 

befästes dess starka matematiska associering till oändliga dimensioner och rymd och ett 

högspecialiserat språk med syfte att utveckla geometrin så exakt som möjligt började ta 

form. Samma författare pekar dock på en paradox i och med denna utveckling. Länken 

mellan matematik och den vardagliga och fysiskt materiella verkligheten föll sig varken 

naturligt eller givet utan Lefebvre pekar snarare på den djupa klyfta som utvecklades och 

stärktes mellan dessa två domäner i och med matematiska teoriers starka anspråk på 

rumsbegreppet. Den absoluta rumsuppfattningen hade ett begränsat användningsområde 

inom de samhällsvetenskapliga inriktningarna och studierna av Lefebvre (1991), Massey 

(1991) och Harvey (2006) pekar på att teorierna om den sociala produktionen av rummets 

förankring därför mötte hårt motstånd. 

Det absoluta rummet 

Harvey (2006) menar att Descartes förstod rummet som något beständigt och avgränsat  

och hans resonemang ledde till att den samtida vetenskapen betraktade världen i form av 

absoluta rum och absolut tid. Under slutet av 1700-talet träder Immanuel Kant (1724-

1804) in på vetenskapens arena och med hans resonemang kan länken till 

samhällsvetenskaplig riktning sägas ha sin början. Bland många av hans gärningar 

påverkade han bland annat den samtida kunskapssynen genom att dela in den i två delar, 

en fysikalisk del och en logisk del. Rönnlund & Tollefsen (2016) menar att Kant därmed 

stärkte länken mellan ämnena historia och geografi och kunskapsformen av fysikalisk 

natur vilket gav dessa båda ämnen en framskjuten position inom den samtida 

vetenskapen. Historia förstods som kronologiskt ordnade händelser i rummet medan 

geografiämnet redogjorde för händelsernas rumsliga placering. Detta synsätt fick 

konsekvenser för den etablerande rumsuppfattningen eftersom rummet och tiden därmed 

förstods som två koordinater. Den absoluta rumsuppfattningen framhåller Lefevbre 

(1991), Massey (1991) och Harvey (2006) som den vanligaste förståelsen för rummet och 

den etablerades i takt med vetenskapens framväxt under 1800-talet. Dagens vardagliga 

rumsuppfattning är även starkt präglad av föreställningar om rummet som något absolut 

och samma forskare menar att om inte rummet teoretiseras är det mycket troligt att det är 

arvet efter den absoluta rumsuppfattningen som tas för given. 
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Det relativa rummet 

1900-talet kännetecknas av stora samhällsförändringar där nya transportsystem och 

kommunikationsmöjligheter utvecklades vilket påverkade den absoluta 

rumsuppfattningen. Massey (1991) och Harvey (2006) menar att det ledde till att de 

samhällsvetenskapliga vetenskapsinriktningarna började teoretisera rummet eftersom 

dess tidigare uppfattning som något absolut blev undermåligt. Industrialiseringen 

resulterade i urbanisering och en ökad internationell handel vilket utvecklade en ny känsla 

för rum och plats och knöt samman platser och länder utanför dess gränser (Massey 1991). 

Teoretiseringen av rummet ledde till något vetenskapen kom att kalla den rumsliga 

analysen eller den rumsliga vändningen vilken utvecklade en ny rumsuppfattning där 

rummet förstods som relativt. Både Lefebvre (1991), Massey (1991) och Harvey (2004; 

2006) framhåller att det abstrakta och statiska tänkandet kring rummet förbyttes mot ett 

mer dynamiskt och relativt synsätt. Rum började ses som platser med mening men 

saknade ännu svaret på vilken mening. Rönnlund & Tollefsen (2016) lyfter att rummet 

istället relativiseras i avancerade beräkningar utifrån  analysmodeller för beräkning av 

platsers avstånd, mönster och samband vilket fick stor betydelse för den dåtida 

samhällsutvecklingen. Skillnaden mellan det absoluta och relativa rummet blev allt 

tydligare.  

Det relationella rummet 

På liknande sätt kan den snabba förändringstakten och utvecklingen av samhället anses 

ligga bakom nästa steg i den rumsliga uppfattningens progression. Under 1970-talet pekar 

Massey (1991) och Harvey (2006) på att förståelse för rummet som relativt emottog 

kritik. Den relationella förståelsens kritik bottnade enligt samma författare bland annat på 

förhållandet mellan tid och rum. Det relativa rummet framhöll tiden som den överordnade 

principen vilket lämnade rummet underordnat tiden. Samtida forskningsresultat beskrev 

tiden och rummet som ömsesidigt beroende samt olika rumsliga enheters koppling till 

samma tid. Den relativa rumsuppfattningen stod för en mer linjär tidsuppfattning. 

Forskningen började därför tala om rummet som relationellt där sociala relationer 

applicerades på rumslig teoretisering. På grund av den ökade globaliseringen lyfter bland 

andra Massey (1991) och Harvey (2006) frågan vad globalisering gör med människans 

känsla för rum och plats. De menade att den etablerade rumsuppfattningen förändrades 

eller till och med utplånades. Massey blev en av frontfigurerna i utvecklingen av den 

relationella förståelsen för rummet genom hennes uttryck ”tid utan rum” och ”progressive 

sense of place” (Massey 1991). Med hjälp av dessa uttryck beskrev Massey den komplexa 

transformationen rum- och platsbegreppen genomgick i och med den relationella 

rumsuppfattningen. På grund av globaliseringsprocessen gick begreppsuppfattningen 

från antaganden kring rum och plats som fixerade lägen där människor samlas och/eller 

existerar till att istället vara bestående av rörelser och flöden i otaliga sammanlänkningar 
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som spänner över både sociala, kulturella och ekonomiska relationer. Den nya 

teoretiseringen av rummet förstod nu rummet som socialt producerat genom ömsesidiga 

interaktioner i en kontinuerligt pågående process. McGregor (2005) tar med sig 

resonemanget om rum som socialt producerat och pekar på att skolans rum därmed inte 

ska ges en metaforisk betydelse utan pekar snarare på de materiellt inbäddade sociala 

relationerna som formar våra liv. En sådan förståelse för rummet förutsätter ett rum som 

är under kontinuerlig konstruktion och påverkas av samhälleliga förändringar såsom till 

exempel, ideologi, kultur och politik. 

Även om de olika rumsuppfattningarna har uppkommit enligt en tidslinje påpekar 

Rönnlund och Tollefsen (2016) att de trots det inte ska förstås som om den föregående 

försvunnit i och med den nya uppfattningens tillkomst. Den rumsliga teorins olika 

rumsuppfattningar samexisterar parallellt. 

I kommande avsnitt följer en sammanfattning över den rumsliga teorin och ett försök görs 

att extrahera särskilt viktiga inslag och visa på dess betydelse för flexibla lärmiljöer i 

relation till verksamhetsutveckling. Ett försök görs även i att visa på hur teoriramens 

innehåll får betydelse för hur metoden av denna kunskapsöversikt är utförd gällande 

urval, läsning och analys av den tidigare forskningen som valts ut till resultatet. 

Begreppen rum och plats är lika mångfacetterade som diffusa. I vissa sammanhang 

likställs de båda begreppen synonymt medan de i vissa sammanhang skiljs åt i betydelsen 

att plats skulle utgöra ett mer specifikt geografiskt och konkret läge till skillnad från 

rummets mer abstrakta form. I den refererade forskningen talar man om 

rumsuppfattningar vilka har utvecklats över tid och bygger på antaganden som gjorts om 

rummet. Dessa rumsuppfattningar har utvecklats vid olika tidpunkter och samexisterar 

vilket betyder att en rumsuppfattning inte avtog i och med att en ny tillkom. Den tidiga 

rumsuppfattningen går under benämningen den absoluta rumsuppfattningen och dess 

ursprung härrör till matematiken och geometrins domän vilket ger den en betydelse av 

något absolut, tomt, oändligt och fixerat. Denna rumsuppfattning har fått till följd att 

världen kan uppfattas som bestående av absolut rum och tid vilket vi är vana att se inom 

till exempel skolans värld. Enligt McGregor (2005) är både rummet (klassrummet) och 

tiden (kontroll av tid genom schemaläggning av tid) hårt kontrollerad inom traditionell 

undervisning i konventionella skolbyggnader och deras klassrum. Dessa klassrums hårt 

kontrollerade tidrum är något McGregor refererar till som fixed container. En gemensam 

uppfattning hos studierna som behandlar rumslig teori var att om rummet inte teoretiseras 

är det högst troligt att det är arvet efter den absoluta rumsuppfattningen som gör sig 

gällande och som därmed tas för given. Den absoluta rumsuppfattningens kontroll av rum 

och tid går att länka till didaktikens frågor om var och när och det är just dessa frågor 

som utmanas när de konventionella strukturerna inom skolan ersatts med flexibla 

lärmiljöer.  
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Med tiden utvecklades samhället och samhällsförändringar såsom ökad handel och 

transport gjorde det omöjligt att upprätthålla den absoluta rumsuppfattningen som därför 

övergick i en relativ uppfattning kopplat till det nya samhällets förändrade levnadssätt där 

andra lägen förutom det konkreta och lokala påverkar utvecklingen och det som sker (och 

får möjlighet att ske). Den relativa rumsuppfattningen var ett faktum men det dröjde inte 

länge förrän det utvecklades ytterligare en som går under benämningen den relationella 

rumsuppfattningen. Ytterligare samhällsutveckling, här pekar studierna på migration, 

mångfald och globalisering, skapade en rumsuppfattning som förstod rummet som en 

process av kontinuerlig produktion av sociala relationer. Ur det perspektivet kan skolans 

rum förstås som materiellt inbäddade sociala relationer vilket betyder att skolans fysiska 

utformning och gestaltning griper in i produktionen av sociala relationer i en ömsesidig 

interaktion vilken därmed villkorar den undervisning som där kan ta form. Skolans 

utformning, lärares rumsliga medvetenhet tillsammans med samhällsförändringar inom 

exempelvis ideologi, kultur och politik påverkar därmed vilken form av sociala relationer 

som kan skapas, vilken undervisning som kan äga rum och i slutändan vilka resultat som 

kan uppnås. Ur ett verksamhetsperspektiv bidrar därför rumslig teori med viktiga insikter 

i hur rummet kan utformas för att skapa goda grunder för optimerad undervisning. Det är 

mot bakgrund av denna teoriram som den tidigare forskningen har lästs och analyserats. 

I nästa avsnitt går kunskapsöversikten vidare med beskrivning över dess metod. Avsnittet 

innehåller redogörelser för de metodöverväganden och avgränsningar som gjorts, hur 

sökning och urval av studier genomförts, hur bearbetning och kartläggning av data gick 

till och hur den sedan sammanställdes och rapporterades i form av kartläggningstabeller 

samt hur data slutligen analyserades och vilka delar diskussionen innehåller och fokuserar 

på. 
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Metod  

Genom en kunskapsöversikt är syftet att belysa vad den utvalda forskningen berättar om 

flexibla lärmiljöer, vilka rumsliga dimensioner som tillskrivs dem samt hur begreppet 

flexibilitet förstås och beskrivs i relation till flexibla lärmiljöer. Även om det inte finns 

en allmänt accepterad definition över vad en omfattande kunskapsöversikt innebär så 

visar metodlitteraturen av Eriksson Barajas et al (2013) och Bryman (2018) och på olika 

former av kunskapsöversikter och/eller litteraturstudier. Oavsett val av form syftar den 

till att ge en övergripande översikt och en djupare granskning över ett brett 

forskningsområde. Att det finns olika typer leder till att en kunskapsöversikt kan utföras 

genom lite olika steg. Metodlitteraturen innehåller gemensamma drag och denna studie 

är genomförd med hjälp av nedanstående steg: 

 Steg 1: design och metodöverväganden  

 Steg 2: identifiera syfte och forskningsfråga/frågor; 

 Steg 3: design av urvalskriterier och sökmetoder; 

 Steg 4: granskning och urval av studier; 

 Steg 5: bearbetning och kartläggning av data; 

 Steg 6: sammanställa, sammanfatta och rapportera resultaten; 

 Steg 7: analys och diskussion av resultat 

De sju stegen beskrivs utförligt i de kommande sju avsnitten. Först ut beskrivs de 

överväganden som gjorts gällande kunskapsöversiktens design och metod. 

Design och metodöverväganden   

Denna kunskapsöversikt kommer genomföras inom ramen för den metod Bryman (2018) 

föreslår att systematiska kunskapsöversikter bör tillämpa. Att granska ett brett område 

utan systematik leder till stora svårigheter varför kunskapsöversiktens krav på systematik 

faller väl ut. Översikten följer samma detaljerade och omfattande planering och 

sökstrategi som en systematisk litteraturstudie. Jag kommer i det följande beskriva en 

sådan planering och sökstrategi. Enligt metodlitteraturen omfattas kunskapsöversikten av 

en eller flera forskningsfrågor varpå den systematiska databassökningen baserats. 

Studieobjekt utgörs av tidigare genomförda forskningsstudier som är baserade på 

kvantitativa eller kvalitativa data. Det förekommer även forskningsstudier som innehåller 

både kvantitativa såväl som kvalitativa data, så kallade mixed method. Utvalda 

vetenskapliga artiklar granskas, kartläggs, rapporteras, analyseras för att därefter 

syntetiseras i framträdande teman. På så sätt producerar en systematisk kunskapsöversikt 

ny teori genom vad metodlitteratur normalt sett benämner som ett induktivt 

tillvägagångssätt där slutsatser dras utifrån de erfarenheter forskaren erfarit i och med 
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analysen av data. En motsats till det induktiva förhållningssättet representeras av det 

deduktiva där slutsatser dras utifrån ett testande av befintlig teori. I detta fall kommer ett 

abduktivt förhållningssätt tillämpas vilket tillåter att man pendlar mellan det studerade 

materialets perspektiv som är den empiriska utgångspunkten samt de teoretiska 

perspektiv som området rymmer. Nedan följer redogörelser för hur syfte och 

forskningsfrågor identifierades.  

Identifiera syfte och forskningsfråga/frågor  

I systematiska litteraturgranskningar och till exempel metaanalyser tenderar 

forskningsfrågorna att smalna av och vara mycket specifika medan en kunskapsöversikt 

tillåter både bredare och mer allmänt ställda frågor. Utgångspunkten för den här 

kunskapsöversikten är att belysa hur forskningen beskriver och förstår begreppet flexibla 

lärmiljöer samt att se vilka rumsliga dimensioner som tillskrivs dessa och hur begreppet 

flexibilitet beskrivs och förstås i relation till flexibla lärmiljöer. Frågeställningarna är tre 

till antalet och den huvudsakliga forskningsfrågan är: Vilka resultat presenteras i tidigare 

forskningsstudier med fokus på flexibla lärmiljöer? Denna fråga är bred och syftar till att 

fånga in de fenomen den tidigare forskningen beskriver i relation till flexibla lärmiljöer. 

Den andra frågan lyder; Vilka rumsliga dimensioner tillskriver tidigare forskning flexibla 

lärmiljöer? Denna fråga är något mer specifik och syftar till att söka efter och ringa in 

eventuella rumsliga dimensioner som den tidigare forskningen applicerar på flexibla 

lärmiljöer. Den tredje frågan är. Hur beskriver tidigare forskning begreppet flexibilitet i 

relation till flexibla lärmiljöer? Denna fråga smalnar av för att specifikt beskriva flexibla 

lärmiljöer ur flexibilitetsbegreppets perspektiv. Logiken på frågeställningarna kan 

därmed sägas gå från ett makroperspektiv till ett mikroperspektiv. Utifrån dessa 

frågeställningar identifierades sökord som databassökningen grundades på. 

Forskningsfältet kring flexibla lärmiljöer och flexibilitet är ungt och under uppbyggnad 

men har på senare år tagit fart. 

Design av urvalskriterier och sökmetoder 

För att vara så omfattande som möjligt antogs en sökstrategi med olika källor: såväl 

elektroniska databaser som handsökning i referenslistor. Publiceringsårens intervall 

mäter åren mellan 1990-2021 och någon geografisk begränsning gjordes aldrig med tanke 

på att översiktens forskningsobjekt innebär granskning ett ungt fält. Bryman (2018) 

menar att urvalskriterier för kunskapsöversikter ska baseras på de studier som enligt syfte, 

frågeställningar och forskningsobjektet är önskvärda att inkludera. Dessa val ska både 

motiveras och göras transparenta. Urvalskriterier kan ses i tabell 1.  
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Tabell 1  

Urvalskriterier 

Databassökning Inkludera Exkludera 

Tidsintervall 1985-2021 Före 1985 

Forskningsobjekt Flexibla lärmiljöer i fysiska 

skolbyggnader 

Exkludera högskola och 

vidareutbildningar samt distans- 

och onlineutbildning. 

Forskningsstrategi Kvalitativ, kvantitativ och 

mixed methods 

 

Typ av publikation Artiklar i full textformat samt 

peer reviewed. 

Avhandlingar 

Rapporter 

Kapitel i bok 

Paper till konferens 

Bok 

Publikationer på annat språk än 

svenska och engelska. 

Studier som ej är granskade 

enligt peer reviewed.  

De utvalda studierna är från åren 1989 till 2021 och presenteras utförligt med fullständig 

referens i tabell 1 under resultat. Forskningsobjektet utgörs av studier som ringar in den 

fysiska skolbyggnaden och flexibla lärmiljöer. Forskningen beskriver flexibla lärmiljöer 

utifrån olika aktörers perspektiv. Det kan handlar om lärare, elevers, föräldrars, forskares 

syn osv. Ingen avgränsning av aktörer görs utan studien är öppen för samtliga perspektiv. 

Däremot görs avgränsningar i form av förskola, högskola, vidareutbildningar samt 

distans- och onlineutbildning. Förskola och högskola exkluderas med anledning av att 

den reguljära undervisningen ser annorlunda ut avseende yngre barn samt vuxenstudier. 

Distans- och onlineutbildningar exkluderas av den självklara anledningen att 

undervisningen därmed inte i huvudsak är förlagd till en skolbyggnads fysiska flexibla 

lärmiljöer. Det bör dock framhållas att begreppet flexibilitet och flexibelt lärande är 

högaktuellt inom både distans- och onlineutbildning men då inte inom den fysiska miljön 

som denna kunskapsöversikt ämnar fokusera. För att utöka sökningens bredd 

inkluderades forskningsstudier av kvantitativ, kvalitativ och mixed methods som strategi. 

Typ av publikation som inkluderades utöver peer reviewed artiklar i fulltext-format var 

avhandlingar, rapporter, papers till konferenser samt bokkapitel såväl som hela böcker. 

Andra språk än svenska och engelska exkluderas men det ska framhållas att det finns 

fallgropar med att utesluta studier på andra språk. Kunskapsöversikten kan inte göra 

anspråk på att utgöra någon överblick av all forskning inom flexibla lärmiljöer eftersom 

många länder är mindre benägna att skriva på engelska. Det är framförallt engelsktalande 

länder samt Skandinavien som skriver på engelska. De sökord som används i denna 

kunskapsöversikt har samlats in över tid genom inläsning av artiklar inom rumslig teori i 

kombination med flexibla lärmiljöer och skolbyggnaders arkitektur. Sökorden har 

baserats på praktisk såväl som teoretisk relevans. Tyvärr uppvisas en svaghet gällande 

begreppsapparaten då den innehåller en bred och mångsidig flora av associerade begrepp. 

Begreppen används synonymt utan någon exakt och koncis definition eller avgränsning 
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mellan dem vilket försvårar möjligheten att öka precisionen vid databassökning för att 

ringa in användbara studier. Endast termen flexibla lärmiljöer har flertalet förknippade 

begrepp varav innovative learning environments, open learning environments, open-plan 

learning environments, non-traditonal learning environments, modern learning 

environments och new learning environments är några som förekommer frekvent. I tabell 

2 ses terminologin över sökorden. 

Tabell 2 

Terminologi över sökord 

Sökord: Flexible Learning Environment 

“Innovative learning space*” 

“Flexible learning space*” 

“Modern learning space*” 

“Contemporary learning space*” 

“Physical learning space*” 

“Open learning space*” 

“Open plan learning space*” 

“21st century learning space*”  

“Non-traditional learning space*” 

“New generation learning space*” 

“Innovative learning environment*” 

“Flexible learning environment*” 

“Modern learning environment*” 

“Contemporary learning environment*” 

“Physical learning environment*” 

“Open learning environment*” 

“Open plan learning environment*” 

“21st century learning environment*” 

“Non-traditional learning environment*”  

“Non-traditional classroom*” 

“New generation learning environment*” 

“Socio-spatial (arrangements, environments, 

spaces)” 

“Spatio pedagogical setting*” 

“Spatial pedagogical setting*” 

Sökord: Flexibility 

Flexib* 

“Time flexib*” 

“Space flexib*” 

“Use flexib*”  

“Movement flexib*” 

“Flexib* in time” 

“Flexib* in space” 

“Flexib* in use” 

“Flexib* in movement” 

Adaptab* 

Transformab* 

Fluid* 

Responsive* 

Convertib* 

Agili* 

Sökord: School Architecture 

“Physical space*”  

“Social space*” 

“Mental space*” 

“Lived space*” 

Building* 

Room* 

Place* 

Space*  

Spatial*  

“Socio-spatial”  

“Socio material*”  

Space*”  

“Socio pedagogical space*”  

“Social production of space*”  

“Architectural space*”  

“School building*” 

“Educational building*”  

“School facil*”  

“Educational facil*”  

“School design” 
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Dessa exempel var sammankopplade med ”enviroments” men även den termen ersätts 

ibland av ”spaces” enligt logiken; innovative learning spaces etc.  Att identifiera och 

överblicka denna ansenliga mängd synonyma begrepp och termer förknippade med 

flexibla lärmiljöer var ett tidsödande men viktigt arbete för att öka möjligheten till 

lämpliga träffar vid databassökningen. Sökorden som förknippas med flexibla lärmiljöer 

kombinerades med sökord associerade med flexibilitet samt skolarkitektur enligt tabell 2. 

I nästa avsnitt följer redogörelser kring de överväganden som gjorts vid granskning och 

urval av de studier som inkluderades i föreliggande kunskapsöversikt.  

Granskning och urval av studier 

Kunskapsöversiktens metod vad gäller urval av granskning av databassökningens träffar 

skedde i två systematiska steg. Processen inleddes med screening av den tidigare 

forskningens titlar och abstracts för att bedöma dess relevans enligt kriterier för 

inkludering och exkludering och i relation till forskningsobjektet, syftet och 

frågeställningarna. Till kartläggningen valdes totalt 43 forskningsstudier ut. Det rör sig 

om 26 empiriska studier och 17 litteraturstudier. De empiriska studierna fördelas på fem 

rapporter, två avhandlingar och 19 artiklar. I litteraturstudierna ingår en rapport, ett 

konferenspaper, tre böcker och fem bokkapitel. I ett andra skede lästes de i sin helhet. 

Urval i utvalda artiklars referenslistor skedde vad gäller tre artiklar. Ytterligare tre artiklar 

erhölls av kunskapsöversiktens handledare, fyra har skrivits av forskare där handledaren 

är en av dem. En konsekvens av detta bekvämlighetsurval är att partiskhet förekommit 

och att det inte går att säga något om dess relevans eller representativitet även om 

forskarna bakom artiklarna är erkända inom forskningsfältet. Med anledning av ett ungt 

forskningsområde går det ännu inte att säga något om hur pass signifikanta och 

betydelsefulla de olika artiklarna är för flexibla lärmiljöers forskningsfält. Någon 

definition av vare sig flexibla lärmiljöer eller flexibilitet i relation till dessa gjordes inte 

innan för att lämna definition helt åt forskningen (Bryman 2018). 

Tabell 3  

Översikt fördelning av litteraturtyper 

Typ Empiriska studier Litteraturstudier 

Artiklar 19 7 

Rapporter 5 1 

Konferenspaper  1 

Bok  3 

Bokkapitel  5 

Avhandling 2  
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I nästa avsnitt presenteras hur bearbetning och kartläggning av data gick till. 

Kartläggningen visualiseras i fyra olika wordtabeller med benämningarna; översikt över 

inkluderad litteratur, översikt över teoretiskt ramverk, översikt fördelning av metod samt 

översikt över definitioner.  

Bearbetning och kartläggning av data 

Efter att ha identifierat den litteratur som ingår i granskningen tolkades informationen i 

var och en av referenserna. I denna fas skapades tabeller i Word. . Nedan en översikt över 

de tabeller som ingår i kartläggningen: 

Tabell 4  

Översikt av inkluderad litteratur  

Referens Metod Frågor, teman och 

teoretiska begrepp 

Slutsatser 

Denna tabell redogör för fullständig referens, studiens metod och dess huvudsakliga 

frågor, teman och teoretiska begrepp samt dess slutsatser.  

Tabell 5  

Översikt av teoretiskt ramverk 

Teori Referens Tema Länder 

I denna tabell uppges vilket eventuellt teoretiskt ramverk som studien grundar sig på samt 

vilket/vilka teman som dess referens förekommer i samt vilket land forskarna kommer 

från.  

Tabell 6  

Översikt fördelning av metod 

 Antal referenser 

Tema Litteraturöversikt Empirisk studie Total 

Tabell 6 bidrar med översikt av den tidigare inkluderade forskningens metod samt hur 

fördelningen ser ut i antal per grupp.  
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Tabell 7  

Översikt definitioner 

Referens Land Flexibla lärmiljöer/Rummets 

dimensioner/Flexibilitet 

Den sista tabellen presenterar de olika definitioner som föreliggande kunskapsöversikt 

valt att ta med i resultatet. Det rör sig om definitioner kopplat till flexibla lärmiljöer, 

rummets olika dimensioner samt flexibilitetsbegreppet. 

Under nästa avsnitt presenterar kunskapsöversikten hur den tidigare forskningen 

sammanställts, sammanfattats och hur dess resultat rapporteras.  

Sammanställa, sammanfatta och rapportera resultat 

Insamlad data sammanfattades först i en kartläggning och rapporterades i fyra olika 

tabeller vilka visualiserades i föregående avsnitt. Bearbetningens nästa steg innebar att en 

tematisk analys genomförts. Det innebär att analys av varje studie gjordes vilket ledde till 

att specifika teman kunde urskiljas i materialet. Dessa teman besvarade 

kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar och speglar det teoretiska område studien 

ämnar fokusera. I praktiken innebar det en närläsning av studierna så att mönster, likheter 

och skillnader i materialet framkom i relation till frågeställningarnas undersökta fenomen 

(Bryman 2018). Dessa teman går att se i nedanstående tabell.  

Tabell 8  

Framträdande teman i relation till frågeställningarna 

Frågeställning Framträdande tema 

Vilka resultat presenteras i tidigare forskning med 

fokus på flexibla lärmiljöer? 

Begreppet flexibla lärmiljöer  

Flexibla lärmiljöer och 21st century skills 

21st century skills 

Flexibla lärmiljöers olika typologier 

Öppenhet – en nygammal företeelse 

Vilka rumsliga dimensioner tillskriver tidigare 

forskning flexibla lärmiljöer? 

Rummets dimensioner 

Hur beskriver tidigare forskning begreppet 

flexibilitet i relation till flexibla lärmiljöer? 

Ett försök att ringa in flexibilitetsbegreppet 

Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse 

Flexibilitetsbegreppets komplexa betydelse 

Kommande avsnitt redogör för metodens slutliga steg vilket innebär beskrivningar och 

resonemang kring hur analys och diskussion av kunskapsöversiktens resultat gått till.  
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Analys och diskussion av resultat:  

Bearbetningens sista steg innebar att analysera data och syntetisera de olika studiernas 

resultat i olika framträdande teman som speglar kunskapsöversiktens syfte och 

frågeställningar. Det första steget av analysen benämns för kodning. Det innebär att 

resultatet kategoriseras så att mönster, likheter och skillnader framträder som är 

representativa för studiernas innehåll med koppling till rumslig teori i relation till flexibla 

lärmiljöer.  

Ett abduktivt förhållningssätt tillåter att man pendlar mellan empiri och teori vilket i detta 

fall innebar att jag läste/analyserade den valda forskningen för att se hur dessa studier 

förhöll sig till rumslig teori och den teoriram som presenterades under teoriavsnittet samt 

de didaktiska frågorna om var och när. I praktiken innebar det att jag sökte efter 

framträdande omskrivningar som exempelvis kunde definiera begreppet flexibla 

lärmiljöer, vilka frågor som legat till grund för att traditionellt utformade skolor kritiseras 

ur ett rumsligt perspektiv, vilka rumsliga dimensioner som appliceras på flexibla 

lärmiljöer, hur flexibilitet definieras i materialet och hur det länkas till rummets 

dimensioner. Jag läste och analyserade även studierna utifrån hur forskarna betraktat 

lärmiljön och om de gjort det genom en absolut-, relativ- eller relationell rumsuppfattning. 

I en del fall kunde det även röra sig om en blandning. Ibland kunde sådana antagande 

vara explicit gjorda men ganska ofta handlade det om att analysera implicita antaganden 

om det undersökta rummets beskaffenhet. De didaktiska frågorna vidhölls genom hela 

läsningen och analysen med tanke på dess relevans för utbildningsvetenskapliga frågor i 

allmänhet och verksamhetsutveckling i synnerhet.  

Framträdande teman bygger på repetition, dvs. att något återkommer ofta i materialet och 

att det är relevant i relation till frågeställningar och syfte. Frågor som ligger till grund för 

detta steg var; vad representerar denna information? vilket tema är denna information ett 

exempel på?, vilken generell kategori är just denna information ett exempel på? Är temat 

representativt för syftet och frågeställningarna? Det är viktigt att granska koderna kritiskt 

men heller inte vara rädd för att skapa för många koder initialt i analysarbetet. I detta steg 

är det viktigt att vara så kreativ som möjligt för att längre fram i analysarbetet strukturera 

upp de teman och kategorier som framträtt. Det är också viktigt att kodningen inte medför 

att kontexten går förlorad i det som studierna berättar. Det abduktiva förhållningssättet 

tillåter att man pendlar mellan det empiriska materialet och teoretiska perspektiv men 

betonar också att det är viktigt att hela tiden hålla sig nära den ursprungliga kontexten så 

att det verkligen är studiernas sociala verklighet som återberättas. I praktiken har detta 

steg inneburit att närläsning av studierna skett ett flertal gånger för att lyckas extrahera 

särskilt framträdande teman och sedan jämföra liknande teman med varandra för att se 

om de kan tillhöra samma tema men ur olika perspektiv. Det är på detta sätt som en 
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reducering av teman och kategorier så småningom sker. Genom detta steg bearbetas också 

de teman kunskapsöversikten sedan består av så att man som författare verkligen kan sina 

teman och därför också kan försvara dess relevans i relation till frågeställningarna. Nästa 

steg var att bygga upp dessa teman med innehåll från de olika studierna så att 

kunskapsöversikten försågs med den bild som framställdes i de inkluderade studierna för 

det aktuella området som frågeställningarna efterfrågade (Bryman 2018). 

Kunskapsöversiktens slutliga teman gick att se i förra avsnittet.  
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Resultat 

Kunskapsöversiktens resultat presenteras i två delar. Den första delen utgörs av den 

kartläggning som genomförts av den tidigare forskningen. Kartläggningen utgår från fyra 

olika kategorier; översikt av inkluderad litteratur, översikt av teoretiskt ramverk, översikt 

av fördelning av metod och översikt av definitioner. De fyra kategorierna presenteras i 

fyra olika tabeller och de två första går att ta del av nedan under benämningen tabell 9 

och 10. Tabell 9 innehåller en översikt som delas in i fullständig referens, metod, 

frågor/teman och teoretiska begrepp samt slutsatser.  

Tabell 9  

Översikt av inkluderad litteratur 

Referens Metod Frågor, teman och 

teoretiska begrepp 

Slutsatser 

Tabell 10 består av en översikt över teoretiska ramverk. Den är uppdelad i teori, referens, 

tema och länder. 

Tabell 10  

Översikt av teoretiskt ramverk 

Teori Referens Tema Länder 

De två sista kartläggningarna, översikt av metod och översikt av definitioner presenteras 

som bilagor under bilaga 1 och 2. Bilaga 1 innehåller den översikt som presenterar 

fördelningen av metoder i den undersökta forskningen. Metoderna fördelas i 

kunskapsöversikt respektive empiriska studier och visar även vilka tema de olika 

metoderna finns representerade i. Den sista översikten finns presenterad i bilaga 2 och 

innehåller definitionerna. Den visar fullständig referens, från vilket land den kommer 

samt vilket begrepp den definierar samt själva definitionen. Nedan en visuell överblick 

över tabellinnehållet i de två bilagorna.  

Tabell 11  

Bilaga 1 Översikt fördelning av metod 

 Antal referenser 

Tema Litteraturöversikt Empirisk studie Total 
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Tabell 12  

Bilaga 2 Översikt definitioner 

Referens Land Flexibla 

lärmiljöer/Flexibilitet/Rummets 

dimensioner 

Resultatets andra del presenteras genom de framträdande teman som framträtt i 

kunskapsöversiktens inkluderade studier i relation till syftet och de tre frågeställningarna. 

Resultatet presenteras genom de övergripande temarubrikerna; Flexibla lärmiljöer, 

rummets dimensioner och flexibilitet. Flexibla lärmiljöer innehåller följande subteman; 

begreppet flexibla lärmiljöer, uppkomsten av flexibla lärmiljöer som internationellt 

fenomen, 21st century skills (som i sin tur innehåller två avsnitt med rubrikerna; 21st 

century skills och elevcentrerad undervisning kräver flexiblare lärmiljöer), olika 

typologier och öppenhet – en nygammal företeelse.  

Det andra övergripande temat om rummets dimensioner innehåller teman som; fysiska-, 

sociala- och föreställda rum och flexibla lärmiljöers fysiska-, sociala- och föreställda rum. 

Det sistnämnda subtemat är uppdelat i tre avsnitt med rubrikerna; rumsliga-, kulturella- 

och pedagogiska föreställningar. Det sista övergripande temat om flexibilitet består av tre 

subteman; ett försök att ringa in flexibilitetsbegreppet, flexibilitetsbegreppets 

funktionella betydelse och flexibilitetsbegreppets komplexa betydelse. Innan 

presentationen av dessa teman tar vid går kunskapsöversikten vidare med kartläggning av 

tabell 9, översikt av inkluderad litteratur och tabell 10, översikt av teoretiska ramverk. 
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Kartla ggning: Ö versikt av inkluderad litteratur 

Tabell 9  

Översikt av inkluderad litteratur  

Referens Metod Frågor, teman och teoretiska begrepp Slutsatser 

Alerby et al., 
(2006). Det 

fysiska rummets 

betydelse i 
lärandet.  

I Vetenskapsrådet 

(red.) Resultat-
dialog 2006. 

Forskning inom 

utbildnings-
vetenskap. 

Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 

Bokkapitel 
Empirisk 

Studie– och 

platsbesök 
Analys av 

ritningar samt 

samtal med 
lärare och 

elever på 20 

skolor. 

Undersöker skolors exteriöra såväl som interiöra gestaltning 
och uttryck och deras olika betydelser för lärande och för de 

som vistas i skolbyggnaderna (lärare och elever). 

Skolbyggnadens rumsliga layout interagerar med människorna i 
byggnaden vilket begränsar arbetsformerna som styrs av hur rummet 

gestaltar sig. Mänskligt beteende går därmed att knyta samman med 

rummets fysiska struktur. Människor och byggnader står under en 
ömsesidig växelverkan. Pedagogiska mål och byggnadstekniska skäl 

tillsammans med ekonomi ligger till grund för hur byggnaden designas och 

byggs. Byggnader åldras därför ur ett pedagogiskt perspektiv. Byggnaders 
rumsliga layout kan innebära både möjligheter men också begränsningar 

beroende på hur individen uppfattar gestaltningen.  

Alterator, S. & 
Deed, C. (2016). 

Reacting to 

‘irregular’ space 
in senior 

secondary school. 

Curriculum and 
Teaching, 31:2, 

47-69. 

Kvalitativ 
metod 

Empirisk 

fallstudie. 
Intervjuer 

Hur anpassar lärare sin pedagogiska praktik som en respons mot 
uppkomsten av flexibla lärmiljöer? Studien fokuserar begrepp 

som teacher perception, reaction, adaption och agency samt 

irregularity in space (irregular förstås som flexibilitet). 

Lärares anpassning till flexibla öppna lärmiljöer sker både på individ- och 
systemnivå. Flexibla lärmiljöer skapade meningserbjudande i form av 

frihet och transparens, samarbete samt en kultur att dela med sig och 

samarbeta med kollegor. Vissa lärare uppgav även att flexibiliteten och 
öppenheten ledde till en känsla av att bli granskad vilket i vissa fall ledde 

till isolering och minskat självförtroende. 

Alterator, S., & 
Deed, C. (2013). 

Teacher adaption 

to open learning 
spaces. Issues in 

Educational 

Research, 23(3), 
1-16. 

Kvalitativ 
metod  

Empirisk 

fallstudie 
Intervjuer 

Förståelse för flexibla lärmiljöers meningserbjudanden kan 
bidra till att utforma hur lärare förstår och förändrar pågående 

pedagogisk praktik. Hur uppfattar lärare meningserbjudanden i 

flexibla lärmiljöer och hur anpassar de sin undervisning till 
densamma över tid? 

Lärare utformade och antog förändringar i praktiken genom att uppfattade 
meningserbjudanden i den flexibla miljön och förändrade lärmiljön över 

tid genom sin professionella kunskap. Lärares anpassning till flexibla 

lärmiljöer är en process med tre faser; medvetenhet, experimenterande och 
koherens.  
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Ananiadou, K. & 
Claro, M. (2009).  

21st century skills 

and competence 
for new Millenium 

learners in OECD 

countries. EDU 
working paper, 

No.41. Paris: 

OECD 
Publications. 

Rapport 
Empirisk 

Enkät samt 

analys av 
policy 

dokument i 

17 OECD-
länder. 

Diskuterar frågor som är relaterade till lärande och bedömning 
inom 21st century skills och vikten av undervisning som 

fokuserar på dessa kompetenser och färdigheter. Definierar 

både begrepp som kompetens, färdighet och förmåga samt de 
kompetenser som innefattas av diskursen om 21st century skills 

samt vad dessa betyder och innehåller. 

Resultaten visar att samtliga svaranden uppger att de har 21st century skills 
med i sina allmänna råd och riktlinjer rörande sitt lands grundläggande 

utbildning. Länderna uppger att det på nationell nivå saknas riktlinjer över 

hur dessa kompetenser ska bedömas såväl formativt som summativt. Den 
enda utvärderingen huruvida råden följs görs genom externa 

skolinspektioner. Resultaten visar även på att det förekommer mycket lite 

fortbildning för lärare kring dessa frågor och det som förekommer är på 
frivillig basis.  

Attai et al., 

(2021). 
Investigating the 

impact of flexible 

furniture in the 
elementary 

classroom. 

Learning 
Environments 

Research, 24, 

153–167. 

Mixed 

methods 
Observation i 

10 klassrum 

och enkäter 
med 206 

elever.  

Skolor ersätter traditionellt möblemang med flexibla möbler 

vars egenskaper underlättar variation och omställning i 
undervisning. Studien undersöker flexibla möblemangs 

påverkan på elevresultat i kombination med lärares 

fortbildning.  

Studien visar att flexibla möbler leder till ökad grad av tillfredställelse hos 

eleverna vad gäller uppfattning av deras lärmiljö. Flexibla möbler ledde 
även till en högre autonomi och ökad valfrihet hos eleverna samt ett ökat 

utnyttjande av möblemanget i lärandeaktiviteterna. Studien visade också 

att fortbildning för lärarna behövdes för att maximera fördelarna 
associerade med flexibla möbler.  

Barett et al., 

(2017). The 

holistic impact on 
classroom 

learning in 

specific subjects. 
Environment and 

Behavior, 49(4), 

425–451. 

Empirisk 

Kvantitativ 

multilevel 
studie. 27 

skolor 

kartlades vad 
gäller 

arkitektoniska 

faktorer. De 
3766 elever 

som gick i 

dessa skolor 
kartlades 

utifrån vissa 

parametrar 
såsom tex. 

elevkarakter-

istika, 
närvaro, 

Forskarna ville undersöka hur den byggda lärmiljön hjälper 

eller hindrar inlärning utifrån läs- och skrivinlärning samt 

matematik för elever i åldrarna mellan 5-11. Detta gjordes 
genom att jämföra ett flertal parametrar inom fysisk lärmiljö 

med elevers karaktäristika samt ett flertal andra parametrar 

såsom till exempel närvaro och resultat i de tre ämnena läs-, 
skriv och matematik. De parametrar som undersöktes i skolorna 

och dess klassrum var:  

Naturalness: Light, Sound, Temperature, Air Quality, Links to 
Nature  

Individualization: Ownership, Flexibility, Connection 

Level of Stimulation: Complexity, Color. 

Den fysiska lärmiljöns parametrar som påverkade inlärning i alla tre 

ämnena var ljus och flexibilitet. Flexibilitet hade en särskilt stor korrelation 

med matematiska framsteg. Yngre åldrar behöver fler och mindre rum för 
att kunna skapa ett mer nära lärande än vad äldre elever behöver. 
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resultat i läs-, 
och 

skrivinlärning 

samt 
matematik i 

ett försök att 

undersöka hur 
den fysiska 

lärmiljön 

påverkar 
utvecklingen i 

dessa ämnen. 

Benade, L. (2021) 
Flexible and 

innovative 

learning spaces; 
An exploration of 

parental 

perspectives on 
change, 

consultation and 

participation. 
European 

Educational 

Research Journal, 
Special Issue, 1-

17. 

Empirisk 
Kvalitativ 

metod 

Enkät/intervju 
med föräldrar 

samt analys 

av policy-
dokument. 

Studien fokuserar på föräldrarnas roll och deltagande i 
utvecklingen av flexibla lärmiljöer. Föräldrar kan se dessa 

öppna planlösningar och associerade pedagogiska metoder som 

experiment som hotar deras barns utbildning. 

Studien visar att föräldrar inte är aktiva deltagare vid planering av flexibla 
lärmiljöer. Vid deltagande handlade det ofta om representativt deltagande 

av några fåtal föräldrar. Deras deltagande begränsas ofta till att bestå av 

informationsmöten enkom. Detta ledde till att föräldrar uppgav att de 
kände sig tvingade att acceptera de nya öppna och flexibla lärmiljöerna. 

Det kan medföra att föräldrar känner sig negativt inställda till flexibla 

lärmiljöer och känner att deras barns utbildning står på spel i lokaler med 
för många elever vilket bidrar till visuell distraktion såväl som höga 

ljudnivåer. Även de pedagogiska metoder som associeras med öppna och 

flexibla lärmiljöer uppgav föräldrarna att de i hög grad uppfattade som 
experimentella med stor risk för negativ påverkan på deras barns rätt till 

lärande. 

Benade, L. 
(2015). 

The 

Transformative 
Educative 

Prospects of 

Flexible learning. 
New Zealand 

Journal of 

Teachers’ work, 
12(1), 9-13. 

Positionerings
-arbete 

Diskuterar övergången från “modern learning environment” till 
”innovative learning environment” men argumenterar för 

”flexible learning environment”. Författaren argumenterar för 

fördjupad förståelse för begreppet flexibilitet inom rumslig 
teori eftersom flexibilitet och olika utformade flexibla 

lärmiljöer leder till flexibilitet i pedagogisk praktik. 

Argumenterar för termen flexibilitet i begreppet flexible learning 
environment på grund av att det inte endast handlar om ”space” utan också 

om termen flexibilitet. Detta på grund av de olika designade rummen 

erbjuder flexibilitet i pedagogisk praktik. Författaren argumenterar för att 
dessa utrymmen innehåller skjutdörrar, glasväggar och flyttbara möbler, 

tidsperspektiv i ett flexibelt schema, teknisk utrustning, effektiv 

användning av resurser, lärarnas flexibla planering, utvecklandet av 
förmågor, attityder och sammantaget pekar detta mot vikten av fördjupad 

förståelse för flexibilitet vilket har potential att förändra utbildning och 

erfarenheter. 

Bengtsson, J. 

(2011). 
Educational 

Bokkapitel 

Positionerings
-arbete. 

Utifrån ett livsåskådningsteoretiskt perspektiv gör forskaren en 

fenomenologisk analys av skolbyggnader i relation till 

Forskaren menar att skolbyggnader utövar stort inflytande över lärarnas 

val eller möjligheter till lärandeaktiviteter. Skolbyggnader innehåller alla 
former av pedagogiska betydelser i relation till undervisning vilket betyder 
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significations in 
schoolbuildings. I 

Bengtsson, J 

(Red.), 
Educational 

Dimensions of 

School Buildings 
(11-33). Frankfurt 

am Main: Peter 

Lang. 

pedagogiska och kunskapsteoretiska konsekvenser och dess 
inverkan på elever och lärares användning av skolbyggnader. 

att den innehåller såväl socialiserande som disciplinerande dimensioner 
vilket forskaren kallar för skolbyggnaders tysta utbildning. 

Skolbyggnaders fysiska utformning villkorar därmed den sociala aktivitet 

som kan ta form. 

Bjurström, P. 

(2003). Att 

avskaffa 
klassrummet – om 

skolans 

föränderliga 
arkitektur. I 

Selander, S. 

(Red.), Kobran, 
nallen och majjen 

– Tradition och 

förnyelse i svensk 
skola och 

skolforskning. 

Forskning i fokus, 
12, 37-53. 

Myndigheten för 

skolutveckling. 

Bokkapitel 

Positionerings

-arbete 

Skolbyggnadens historiska utveckling från folkskola till idag. 

Skolhusens syften över tid. Ny tid, nya ideal – skolan ges ny 

gestaltning. 

Skolbyggnadens historia från folkskola till nutid. Skolbyggnaden 

representerar sin tid i form av pedagogiska ideal, byggnadsteknik och 

ekonomi. Skolbyggnaden som kulturförmedlare. God arkitektur blir en 
tillgång för skolan med traditionen kan innebära ett hinder. Skolans rum 

bör problematiseras för olika syften. I Sverige finns nu en stark förankring 

i Deweys teorier som placerar barnets behov och rättigheter i centrum. 
Vilket skapar rum med tilltro till elevens egen drivkraft och lust att 

utvecklas och lära. 

Campbell, L. 

(2020). Teaching 

in an Inspiring 
Learning Space: 

an investigation of 

the extent to 
which one 

school’s 

innovative 
learning 

environment has 

impacted on 
teachers’ 

Mixed 

methods- 

Enkät/intervju 

Undersöker hur de flexibla lärmiljöerna stimulerat lärarna att 

reflektera över sin bedrivna pedagogik och om det lett till nya 

idéer och eventuella utmaningar och hinder att använda 
lärmiljön som de önskar.  

Studien visar att den flexibla lärmiljön gett upphov till medveten reflektion 

och ökat medvetenheten bland lärare kring deras önskan att bedriva 

undervisning baserad på förmågor och elevcentrerad pedagogik samt en 
önskan att utforska hur de flexibla lärmiljöerna kan tas i anspråk. En 

annorlunda miljö möjliggör nytt tänkande och tillsammans en rad nya och 

olika erfarenheter tvingades lärare att bedriva sin undervisning på nya sätt 
men med varierad framgång.  
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pedagogy and 
practice. Research 

Papers in 

Education. 35:2, 
185-204. 

Carvalho & 

Yeoman, (2018). 
Framing learning 

entanglement in 

innovative 
learning 

Connecting 

Theory, Design 
and Practice.” 

British 

Educational 
Research Journal, 

44 (6): 1120–

1137. 

Positionerings

-arbete 

Den dominerande diskursen om 21st century skills pekar på att 

förändringar i lärmiljöer skapar förändring i pedagogisk 
praktik. Forskarna pekar på att så inte är fallet. En utgångs-

punkt är lärare som kämpar med att linjera sin pedagogiska 

praktik med de nya flexibla lärmiljöerna och misslyckas. Hög 
andel lärarledd undervisning sker fortfarande. Det tillsammans 

med teknologins deterministiska narrativ skapar många hinder 

att lyckas med permanent förändring. 

Forskarna argumenterar för en djupare förståelse av hur sociomateriell 

teori opererar inom flexibla lärmiljöer. Information, meningsskapande, 
människa och lärmiljöns resurser ingår i invecklade flöden i lärande-

aktiviteterna. Med hjälp av sociomateriella lärandeteorier såsom embodied 

and distributed cognition ges insikter i hur aktiviteter formars av redskap, 
uppgifter och sociala relationer. Lärande är epistemologiskt, fysiskt och 

socialt situerat. Forskarna menar att design av lärmiljöer ska grundas på 

detta. Nyckelfaktorer för design av flexibla lärmiljöer ska bygga på 
sambandet mellan teori och praktik i relation till fysisk, social och 

epistemologisk grundad design. Forskarna lyfter att designers är i behov 

av analytiska redskap i planerandet av flexibla lärmiljöer och introducerar 
ett sådant (ACAD) som bygger på sambandet mellan pedagogik, plats och 

människor i relation till teori, design och praktik.   

Deed, L. & Lesko, 

T. (2015). 

Unwalling the 
classroom: teacher 

reaction and 

adaption. 
Learning 

Environments, 18, 

217-231. 

Kvalitativ 

metod 

Fallstudie 
Intervjuer 

med tio 

lärare.  

Studien fokuserar begrepp kring expression of openness, 

teacher reaction och teacher adaption. Öppenhet i lärmiljöer 

utmanar lärare i deras undervisning vilket leder till att det finns 
stora behov av att förstå hur lärare uppfattar, reagerar och 

anpassar sig till den flexibilitet öppenheten leder till. 

Öppenhet i lärmiljöer leder till olika/andra typer av undervisning och 

lärande. Öppenheten kan leda till svårigheter i att åstadkomma en 

förändrad pedagogik på grund av svårigheter att skapa eller upprätthålla en 
gemensam skolvision. Det leder snarare till en kontinuerlig process av 

förhandlande mellan lärare och mellan lärare och elev om de gemensamma 

ytorna. Lärare uppgavs reagera på och anpassa sig till den öppna lärmiljöns 
meningserbjudande på olika sätt. Lärares rutin i de nya lokalerna tenderade 

att skapa friktion vilket snarare ledde till en blandpedagogik. 

Deed et al., (2019) 
Teacher 

adaptation to 

flexible learning 

environments. 

Learning 

Environments 
Research, 23:9 

153–165. 

Empirisk 
Kvalitativ 

metod 

Fallstudie 

Observation/ 

diskussion 

mellan 
forskare och 

observerade 

lärare  

Hur lärare svarar på den osäkerhet och anpassar sig till nya 
öppna lärmiljöer kan bidra med förståelse för hur effektiv 

pedagogik kan åstadkommas i relation till skoldesign. Studien 

fokuserar på att undersöka och identifiera lärares reaktion på 

öppna lärmiljöers meningserbjudanden. 

Hög frekvens av informell feedback mellan lärare. Daglig förhandling om 
utrymmet, resurser och makt. Stort behov av anpassning till 

meningserbjudande beträffande flexibilitet. Uppfattade menings-

erbjudanden i den öppna lärmiljön: flexibilitet i rummet, ökad transparens 

och känsla av granskning samt minskad hierarki. Lärarnas reaktion vad 

gäller meningserbjudandena: samarbete och orientering mot lärarlag 

genom så kallad team teaching. 

Deed et al., (2014) 

Teacher adaption 

to personalized 

Empirisk Studien fokuserar hur lärare kan förändra sin pedagogiska 

praktik för att skapa anpassade lärmiljöer. Anpassade lärmiljöer 

Lärares utveckling sker genom både formella och informella tillfällen i och 

beskrivs som en dynamisk process. Att utforma och anpassa lärmiljön i 

flexibla lärmiljöer sker genom interaktion mellan elever, lärare och det 
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spaces. Teacher 
Development, 

18:3, 369-383. 

Kvalitativ 
metod 

Intervju 

karaktäriseras som medveten och aktiva interaktioner mellan 
kontext, lärare och elev.  

fysiska och sociala rummet. Läraren bör utforma ramarna för 
lärandeaktivitetens innehåll medan mer ansvar över hur ges till eleven och 

lärare och elev förhandlar om när och var den ska utföras. Tid och rum som 

begrepp och fenomen blir därmed en aktiv part vid lärande i anpassade 
flexibla lärmiljöer. 

Deerness et al., 

(2017). Questions 
Concerning 

Innovative 

Learning 
Environments: 

Intersections in 

Disciplined 
Resistance. I L. 

Benade & M. 

Jackson (Red.) 
Transforming 

Education: 

Design 
technology, 

governance in 

global contexts 
(ss. 19-34). 

Singapore: 

Springer.  

Bokkapitel 

Positionerings
-arbete 

 

Forskarna riktar kritik mot de principer som är förknippade med 

diskursen om innovativa lärmiljöer. Kritiken grundas från ett 
tvärdisciplinärt fält med forskare inom konst, design, arkitektur 

och utbildning. De ifrågasätter de bakomliggande orsakerna för 

diskursen om 21st century skills och dess påverkan på design 
av lärmiljöer. 

Forskare menar att där motstånd uppvisas mot denna diskurs 

försöker förespråkare för 21st century lärande lösa det genom 
att komma med argument för mer professionellt lärande och nya 

program för utveckling. Dessa program ska locka läraren till att 

anta en ny digital hegemoni som kommer med en ny och viss 
logik vilket medför en viss uppsättning recept som avgör vad 

som accepteras som kunskap.  

Forskarna presenterar en rad olika positioner som kan ligga till grund för 

analys av hur utformningen av hur flexibla lärmiljöer går till. Skolans 
processer och sociala rum formar alla och skolans värld, dess logik och 

sedvänjor blir djupt rotad i människan. I och med flexibla lärmiljöer tar 

skolan sig ett nytt uttryck – en förändring sker av den logik och de 
sedvänjor vi haft vilket förändrar villkoren. Ändringar av de rumsliga 

arrangemangen och rutinerna, som representeras av flexibla lärmiljöer 

innebär förändrade villkor. Skolans rum representerar just nu förankring i 
nyliberala diskurser men kan förkroppsliga vilken annan ideologi och 

diskursiv praxis som helst beroende på vilken diskurs som dominerar 

perioden. Oavsett diskurs villkoras den pedagogiska politiken. Det är 
därför viktigt att undersöka de ideologier som ligger till grund för hur 

skolan formas och hur den formar människorna däri. 

 

Dovey, K., & 

Fisher, K. (2014). 

Designing for 
Adaptation: The 

School as Socio-

spatial 
Assemblage. 

Journal of 

Architecture, 
19(1), 43–63. 

Empirisk 

Analys av 59 

skolors 
planlösningar. 

Skiftet från lärarcentrerad- till elevcentrerad undervisning för 

med sig öppnare lärmiljöer med nya typer av planlösningar i 

kluster. Forskarna vill studera länken mellan planlösning till 
pedagogik genom assemblage theory. Assemblage theory 

bidrar med analys av social komplexitet genom att betona 

flöden, utbytbarhet och multipla funktioner i sociala system 
som inte anses vara stabila eller utan kan bytas ut, förskjutas 

och/eller ersättas inom och bland andra komponenter i det 

sociala systemet Undersöker sambandet mellan rumslig 
planering och pedagogik.  

1. How have the spatial clusters been segmented into spatial 

categories or place types? 
2. How have such categories or types been assembled in support 

of new pedagogies 

Assemblage theory 

Fem primära planlösningar identifierades i en skala från traditionella över 

till varierande grad av anpassning till helt permanent öppna planlösningar. 

Arkitektoniska egenskaper såsom konvertibilitet skiljer på de 
arkitektoniska begreppen agility (smidighet) och fluidity (flöden) vilka i 

olika grad möjliggör kontinuerlig anpassning mellan inlärningsaktiviteter. 

De mest populära planlösningarna var mycket anpassningsbara men 
skapade istället konflikter vad gäller förhandling om de gemensamma 

ytorna utifrån både disciplin och makt.  

En typologi utvecklades av elevcentrerad pedagogik: 
Presentation large, interactive medium, interactive creative, interactive 

small, interactive reflection,  

En typologi av lärmiljöer: 
Classroom, commons, street space, meeting area, fixed function, outdoor 

learning 
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Teoretiskt ramverk för social komplexitet som betonar rörelse, 
utbyt-barhet och multipla funktioner och enheter som 

sammanlänkar relationer. Relationer är inte statiska och 

fixerade utan kan förskjutas och ersättas inom externa system. 

Frelin, A & 

Grannäs J. (2017). 

Skolans 
mellanrum: Ett 

relationellt och 

rumsligt 
perspektiv på 

utbildningsmiljöer 

Pedagogisk 
Forskning i 

Sverige,årgång 22 

nr 3-4. 

Empirisk  

Kvalitativ 

metod 
Observationer

/Intervjuer/ 

Dokument-
analyser 

När var och hur byggs och upprätthålls relationer som bidrar till 

tryggare utbildningsmiljöer? Med utgångspunkt i den 

didaktiska triangeln vill studien visa på rumsliga och 
relationella perspektivs bidrag till förståelsen av 

utbildningspraktiker. 

 

Utbildningens innehåll griper in och villkorar undervisningsrelationer i 

utbildningsmiljön och agerar riktningsgivare. Materiella faktorer samt de 

gränsland som uppstår är av stor betydelse för relationer i skolan. Lärar-
elevrelationen är inbäddad i verksamheten och villkoras av såväl 

strukturella som lokala villkor i form av till exempel resurser och 

lokaliteter vilka möjliggör och begränsar hur relationerna tar form.  
 

Frelin, A. & 

Grannäs, J. 

(2014). Studying 
relational spaces 

in secondary 

school: Applying 
a spatial frame-

work for the study 

of border-lands 
and relational 

work in school 

improvement 
processes. 

Improving 

Schools, Vol. 
17(2), 135–147. 

Empirisk 

Fallstudie 

Mixed-
methods. 

Dokument-

analys, 
kartläggning, 

observation 

och 
intervjuer. 

Forskarna studerar hur skolmiljöer kan förbättras genom att 

använda sig av rumslig teori i förståelsen fysiska, sociala och 

föreställda rum kombinerat med teorier inom 
uppdragsuppfattning.  Att använda sig av rumslig teori för att 

förstå hur en skolas vardagliga praktik kan te sig är effektivt 

eftersom det visar på hur sociala relationer inte bara äger rum i 
det fysiska rummet, utan att istället plats och rum produceras 

genom det sociala. Hur skolor byggs och organiseras skapar 

särskilda sociala relationer. Uppdragsuppfattning innefattar den 
syn på syftet en anställd har om sitt arbete som bygger på deras 

normer och värderingar, egna skolerfarenheter som elev 

och/eller förälder, tolkningar av styrdokument och den lokala 
skolkulturen. Begreppet uppgiftsuppfattning kan användas för 

att fånga skolpersonalens komplexa arbete.   

Studien visar hur lärares uppdragsuppfattning kan sträcka sig utanför det 

fysiska klassrummet genom att länka det till rumslig teori och begreppen 

fysiska-, sociala, och föreställda rum. Fysiskt rum: De olika fysiska 
utrymmena i kombination med personalens uppfattningsuppfattningar 

suddade ut de förutbestämda rollerna vilket ledde till arbetsuppgifter 

utanför undervisningen vilket gagnar eleverna. 
Föreställda rum: Uppdragsbeskrivningar uttrycks i styrdokument 

nationella såväl som lokala. I förhållande till det ansvar som uttrycks inom 

ramen för lärares uppdrag trädde en professionell flexibilitet i kraft kopplat 
till elevens bästa vilket reglerades inom ramen för sociala relationer.  

Sociala rum: Det sociala rummet bidrog till vad forskarna kallar för ”det 

sociala limmet” vilket är nödvändigt för att bygga meningsfulla och 
stödjande relationer för alla på skolan. 

Frelin, A. & 

Grannäs, J. 

(2020). 
Teacher´s pre 

occupancy 

evaluation of 
affordances in a 

multi zone 
flexible learning 

Empirisk   

Två grupper 

av gymnasie-
lärare gjorde 

två stycken 

utvärderingar 
av den 

lärmiljö de 
ska arbeta i. 

Att åstadkomma effektiv undervisning i flexibla lärmiljöer 

uppges vara förenat med utmaningar. Övergång underlättas om 

lärare (och annan yrkeskategorier) får vara delaktiga. Fokuserar 
planerings- och ombyggnadsfasen. 

Resultatet visar att lärarna indikerade möjligheter, utmaningar samt förslag 

på aktiviteter i utvärderingarna av den flexibla lärmiljön. Lärarnas utsagor 

kopplades till både organisatoriska såväl som pedagogiska aspekter av 
undervisningen. Utvärderingen visade att lärare övervägde hur de skulle 

organisera befintliga undervisningsaktiviteter snarare än att överväga nya 

metoder. En analytisk modell, TEALE, introduceras.  
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environment – 
introducing an 

analytical model. 

Pedagogy, culture 
& Society. DOI: 

10.1080/1468136

6.2020.1797859 

Ena 
utvärderingen 

gjordes på 

plats medan 
den andra 

gjordes 

virtuellt. 

Grannäs, J. & 

Stavem (2021). 

Transitions 
through 

remodelling 

teaching and 
learning 

environments. 

Education 
Inquiry, 12:3, 

266-281. 

Empirisk 

Tematisk 

analys och 
jämförelse av 

en skolas 

planlösning. 
Observation.  

Affordances, flexibility, physical learning environment. 

Beskriver övergång av en skolas fysiska lärmiljö. Jämförelse 

görs mellan planlösning från byggåret mot samma skolas 
planlösning nio år senare. 

Idag byggs skolor vars lärmiljöer innehåller varierad grad av pedagogisk 

såväl som fysisk flexibilitet vilket syftar till att underlätta multimodal 

pedagogik för att tillgodose individuella elevers behov. Resultatet visar att 
de meningserbjudanden som en flexibel lärmiljö erbjuder inte uppfattas av 

lärarna varför en tillbakagång mot traditionella lärmiljöer ofta sker genom 

ombyggnationer. 
Det finns en miss match mellan arkitektur och pedagogisk praktik vilket 

lett till att arkitekturen anpassas efter pedagogisk praktik. Att förändra en 

fysisk lärmiljö leder inte automatiskt till förväntad pedagogisk förändring. 
För att öka chansen till förändring behöver det finnas en överensstämmelse 

mellan byggnad, pedagogisk vision och skolans organisatoriska kultur 

vilket skapar förutsättningar för lärares villkor och förmåga att arbeta i nya 
och icke-traditionella fysiska lärmiljöer.  

Goodyear, P. 

(2008). Flexible 
learning and the 

architecture of 

learning places. 
Sydney: 

Routhledge. 

 

Bokkapitel 

Positionerings
-arbete 

 

Teknologisk förändring möjliggör en förändring av 

förväntningarna, praxis och diskurs kring platsen för lärande i 
tid och rum. Lärande och lärandeaktiviteter blir mindre och 

mindre begränsat av tid och rum. Elever tar ökad kontroll över 

sitt lärande. Rum och tid påverkar därmed lärande på andra sätt 
eftersom lärande numer kan ske varsomhelst och närsomhelst. 

Forskaren argumenterar därmed för att vi behöver veta mer om 

de miljöer där lärande är situerad inom ramen för flexibelt 
lärande.   

Studier inom flexibelt lärande beskriver det på två sätt; ett funktionellt 

perspektiv som tar flexibilitet för givet som något gott och vill bidra med 
praktisk kunskap om hur främja och stötta mer flexibla lärandeaktiviteter. 

Det andra perspektivet är något mer kritiskt och vill visa på att de avsedda 

och förväntade fördelarna inte alltid uppstår. Den liberationistiska 
diskursen om flexibilitet döljer oväntade konsekvenser för lärare och 

studenter.  

Tidsmässig flexibilitet innebär att lärande schemaläggs så det passar den 
lärande. Den rumsliga flexibiliteten att lärande förläggs på den plats och 

på det sätt som passar den lärande.  

Goodyear, P. 

(2020).  

Flexible learning 

spaces, 1-9. 

https://www.educ
ation.routledgeres

earchencyclopedia

s.com/educational
technology  

Positionerings

-arbete 

Flexibility, space, place, flexible learning spaces. 

Argumenterar för flexibilitet i lärmiljöer ur olika perspektiv; 

ekonomiska och utbildningsmässiga 

Flexibilitet ger lärare frihet att organisera den rumsliga layouten och dess 

resurser ändamålsenligt med undervisningens mål. Elever kan organisera 

sin egen lärmiljö utefter individuella behov i relation till undervisningens 

aktiviteter.  

https://www.education.routledgeresearchencyclopedias.com/educationaltechnology
https://www.education.routledgeresearchencyclopedias.com/educationaltechnology
https://www.education.routledgeresearchencyclopedias.com/educationaltechnology
https://www.education.routledgeresearchencyclopedias.com/educationaltechnology
https://www.education.routledgeresearchencyclopedias.com/educationaltechnology
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Harvey, D. 
(2004). Space as a 

key concept. 

Paper for Marx 
and Philosophy 

Conference, 

Institute of 
Education, 

London. 

Paper for 
Marx and 

Philosophy 

Conference 

Space, absolute space, relative, space, relational space, built 
space. 

Resonemang/ begreppsanalys - begreppet rum. Argumenterar 

för att begreppet är rum är ett av vår tids mest komplicerade 
begrepp. Forskaren ställer sig frågan hur begreppets olika 

betydelser kan klargöras i relation till dess mångfald av 

komplexa kontexter och sammanhang. Forskaren tar avstamp 
ur geografin men menar inte att geografin kan hävda begreppet 

som sitt. Frågan om rum är absolut, relativt eller relationellt 

uppkommer och besvaras som att det är alla tre.  

Skiljer mellan det absoluta, det relativa och det relationella rummet. Olika 
ämnesdiscipliner bidrar med resonemang vilket lett till flera 

rumsuppfattningar. 

Rum ses varken som absolut, relativt eller relationellt i sig självt men kan 
bli en del eller alla tre delar samtidigt beroende på omständigheterna. Det 

relationella rummet kan omfatta det relativa och det absoluta, det relativa 

kan omfatta det absoluta men det absoluta rummet är endast det absoluta. 
Svaret på vilken rumsuppfattning som existerar härleds ur vilken typ av 

mänsklig praktik som studeras. Frågan om ”Vad är rum?” byts ut mot ”Hur 

kommer det sig att olika mänsklig praktiker skapar och använder olika 
förståelser för rummet? 

Harvey, D. (2006) 

Den globala 
kapitalismens 

rum: på väg mot 

en teori om ojämn 
geografisk 

utveckling. 

Stockholm: 
Tankekraft förlag 

AB 

Bok Resonemang kring nyckelbegreppet rum. Forskaren ställer sig 

frågan hur begreppets olika betydelser kan klargöras i relation 
till dess mångfald av komplexa kontexter och sammanhang. 

Forskaren tar avstamp ur geografin men menar inte att 

geografin kan hävda begreppet som sitt. Frågan om rum är 
absolut, relativt eller relationellt uppkommer och besvaras som 

att det är alla tre. 

Skiljer mellan det absoluta, det relativa och det relationella rummet.  

Olika ämnesdiscipliner bidrar med resonemang vilket lett till flera 
rumsuppfattningar .Rum ses varken som absolut, relativt eller relationellt 

i sig självt men kan bli en del eller alla tre delar samtidigt beroende på 

omständigheterna. Det relationella rummet kan omfatta det relativa och det 
absoluta, det relativa kan omfatta det absoluta men det absoluta rummet är 

endast det absoluta. Svaret på vilken rumsuppfattning som existerar 

härleds ur vilken typ av mänsklig praktik som studeras. Frågan om ”Vad 
är rum?” byts ut mot ”Hur kommer det sig att olika mänsklig praktiker 

skapar och använder olika förståelser för rummet? 

Kariippanon et al., 
(2018). Perceived 

interplay between 

flexible learning 
spaces and 

teaching, learning 

and student 
wellbeing. 

Learning 

Environment 
Research, 21(3), 

301–320. 

https://doi.org/10.
1007/s1098-017-

9254-9 

Empirisk 
Kvalitativ 

Metod 

Intervju 

Undersöker den uppfattade relationen mellan flexibla lärmiljöer 
och undervisning, lärande och välmående hos elever. 

Flexibla lärmiljöer stödjer elevcentrerad pedagogik och samarbete, 
engagemang, autonomi och självreglering/självstyrande hos eleverna. 

Lärmiljöerna rapporterades vara uppskattade, bekväma, inkluderande och 

underlättade ökad interaktion mellan eleverna. Slutsatserna belyses i 
relation till Beaton´s fem design principer för elevcentrerad pedagogik i 

flexibla lärmiljöer. 

Lefebvre, H. 

(1991). The 
production of 

space. Oxford, 

Bok Teoretisering av rummet – the percieved space, the concieved 

space och the lived space. 

Lefebvre teoretiserar det rumsliga perspektivet utifrån en grundtanke om 

den sociala produktionen av rummet. Rumslighet består därför av både 
materiella, sociala och mentala dimensioner. Dessa dimensioner existerar 

i en tredelad dialektik och saknar inbördes ordning eller hierarki. Det 
sociala rummets produktion innehåller 1) the perceived space 2) the 

https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://doi.org/10.1007/s1098-017-9254-9
https://doi.org/10.1007/s1098-017-9254-9
https://doi.org/10.1007/s1098-017-9254-9


 

46 

 

 

UK: Basil 
Blackwell. 

conceived space och 3) the lived space. Den första delen behandlar det 
fysiska och materiella rummet och människans uppfattningar och 

erfarenheter av det. Den andra dimensionen motsvarar föreställningar av 

abstrakt natur som görs om rummet. Dessa abstrakta föreställningar kan 
utgöras av arkitektens planerade rum. Den sista dimensionen handlar om 

hela människans existentiella rum vilka innehåller hennes liv i både 

konkreta och subjektiva upplevelser, handlingar, känslor och erfarenheter. 
De tre delarna samverkar med varandra i hur vi lever i rummet. 

Mahat, M., 

Bradbeer, C., 
Byers, T., & 

Imms, W. (2018). 

Innovative 
learning 

environments and 

teacher change: 
Defining key 

concepts. 

Melbourne. 
Retrieved from 

http://www.iletc.c

om.au/publication
s/reports  

Rapport 

Litteratur-
översikt 

ILETC – innehåller ett team på 22 stycken forskare inom olika 

fält som forskar inom flexibla lärmiljöer. Var och en av dem bär 
med sig sin egen kontextuella konceptuella förståelse för 

områdets nyckelbegrepp varför ett behov av en gemensam 

förståelse blir viktig. Syftet med denna rapport är att genom en 
sammanfattning över den litteratur som är relevant i relation till 

definitionsarbete uppnå en gemensam förståelse för 

nyckelbegreppen. Det gäller framförallt begreppen innovative 
learning environments, innovative learning spaces design, 

teacher mind frames, student deep learning, innovative teaching 

and learning practices.  
  

 

 

Innovative learning environment =“Innovative learning environments is 

the product of innovative space designs and innovative teaching and 
learning practices”. 

Innovative learning space designs= “Are physical educational facilities 

designed to facilitate the widest array of flexibility in teaching, learning, 
and social educational activity. These spaces can be defined across 

typologies, for example one that our project uses in association with 

appropriate design affordances. When combined, innovative space designs 
provide a framework that facilitates, and some might argue catalyses, the 

fullest array of possible learning and teaching styles”.  

Innovative teaching and learning practices=“Are the sum of teaching 
and learning activities that in combination, firstly assist in the best possible 

learning outcomes for students, and secondly develop in students the so-

called ‘21st Century learning skills’ of creativity, collaboration, 
communication, and critical thinking”. 

Massey, D. 

(1991). A global 
sense of place. 

Marxism Today, 

June, 24–29. 
 

Positionerings

-arbete 

Argumenterar för begreppet progressive sense of place och a 

global sense of place och ställer sig frågan om det inte är möjligt 
för en känsla av plats att vara progressiv och utåtriktad istället 

för sluten och innehållande gränser? Till att börja med 

argumenterar forskaren för frågor som är kopplad till rummets 
tidrumskomprimering genom att ställa sig frågorna; Vem är det 

som upplever det, och hur? Har vi alla nytta av och lider av det 

på samma sätt? 

Forskaren argumenterar för rumsuppfattning som en process – the 

progressive concept of place. Argumenten är flera och här fokuseras på 
dem som kan spela en roll i förståelsen för hur rumsuppfattningar kan 

operera i en flexibel lärmiljö. En progressiv rumsuppfattning eller känsla 

för plats ska förstås som en process som inte är fixerad i tid. En progressiv 
känsla för plats exkluderar fysiska gränsdragningar vilket suddar ut 

uppfattningen av innanför/utanför gränsen. Alla har därmed tillgång och 

behöver inte tillträde. En progressiv känsla för plats har ingen enskild 
identitet av vad det ska vara och inte är utan består av både och, dvs. en 

blandning mellan vad det har varit, är och håller på att bli. En progressiv 

känsla för plats innefattar en mix av lokala sociala relationer som 
tillsammans skapar platsens unika karaktär och dimension.  

McGregor, J. 

(2005). Editorial. 

FORUM, 46:1. 

Positionerings

-arbete 

 

Fokuserar på den rumsliga vändningen inom samhälls-

vetenskaplig inriktning och applicerar det på skolans rum. Att 

undersöka den byggda miljön och vad den berättar om 
utbildning, undervisning och lärande är av största vikt enligt 

forskaren.  

Skolans aktiviteter villkoras av rum och tid. Rumsligt perspektiv på skolan 

belyser möjligheten till ökade demokratiska relationer. Situerat lärande 

skapar sociala rum och därmed sociala relationer. Skolan formar vårt levda 
rum. Skolans rum är dynamiska och ständigt under förändring och 

påverkad av politikens vindar varför forskaren argumenterar för vikten av 
att anlägga ett rumsligt perspektiv på skolans aktiviteter.  

http://www.iletc.com.au/publications/reports
http://www.iletc.com.au/publications/reports
http://www.iletc.com.au/publications/reports
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Monahan, T., 
(2002). "Flexible 

Space & Built 

Pedagogy: 
Emerging IT 

Embodiments." 

Inventio 4 (1): 1-
19. 

 

Positionerings
-arbete som 

baseras på 

etnografisk 
studie. 

Byggda miljöer förstås som förkroppsligande av politiska 

värderingar genom själva designen vilket därmed innebär att 

lärmiljöer kan erbjuda specifika lärandeaktiviteter. Utifrån den 

övergripande frågan om vilka typer av strukturer som möjliggör 

mer rättvisa lärmiljöer för alla elever argumenteras det för att 

lärmiljöer måste innehålla en hög andel flexibilitet för att främja 

och stödja många olika typer av undervisnings-metoder. 

Den byggda miljöns design villkorar den pedagogiska praktiken. Dessa 
meningserbjudanden rymmer politiska värderingar som omsätts i 

lärandeaktiviteter. Forskaren argumenterar för att uppkomsten av 

teknologirika lärmiljöer måste designas med flexibla egenskaper om de ska 
stödja multipla undervisningsmetoder. Studien uppvisar en djupare 

förståelse för flexibilitetsbegreppets komplexitet. 

Mulcahy, D., 
Cleveland, B. & 

Aberton, H. 

(2015). Learning 
spaces and 

pedagogic change: 

envisioned, 
enacted and 

experienced. 

Pedagogy, 
Culture and 

Society, 23(4), 

575-595. 

Empirisk  
Intervju med 

skolledare, 

lärare och 
elever 

Diskuterar hur diskursen om innovativa lärmiljöer kan bidra till 
hur policy framskrivs för att hjälpa till att åstadkomma 

pedagogisk förändring. Studien görs inom ramen för ”Building 

the Education Revolution infrastructure programme” i 
Australien. 

 

Studien visade att det inte finns något orsakssamband mellan lärmiljö och 
pedagogisk förändring. Den pedagogiska förändringen uppkom snarare ur 

sociala relationer och genom att skolledare, lärare och elever fick öva sig 

fram. 

Mäkelä, T., &  

Leinonen, T.  

(2021). Design 
Framework and 

Principles for 

Learning 
Environment Co-

Design: Synthesis 

from Literature 
and Three 

Empirical Studies. 

Buildings, 11, 1-
22. 

Empirisk 

Mixed-

methods. 
Enkät, 

experiment 

med 3d-
modeller och 

intervjuer. 

Syftet med studien är att utveckla ett ramverk för design av 

lärmiljöer som stödjer och främjar lärande och välbefinnande 

hos elever. Vilken typ av funktioner och egenskaper identifieras 
som optimala för design av lärmiljöer? 
Vilka egenskaper hos lärmiljön identifierades som relevanta ur 

ett elevperspektiv? 

 

Studiens resultat pekar på att det finns specifika funktioner/egenskaper hos 

lärmiljön som förbättrar lärande och välbefinnande. Det ramverk som 

utvecklades identifierade vikten av balans mellan gemenskap och 
individualitet, bekvämlighet och hälsa samt balansen mellan det 

konventionella och nyare modernare inslag. Flexibilitet och funktionalitet 

lyfts särskilt fram som en central roll i designen av lärmiljöer. 

OECD (2013). 

Innovative 

learning 
environments. 

Paris: OECD 
publications. 

Rapport Rapporten “Innovative learning environment” bygger på ett 

tidigare projekt ”Schooling for tomorrow”. Denna rapport 

väljer att istället fokusera på lärande istället för skolning. . 
Fokus på kunskap som ett lands främsta tillgång har lett till 

skiftet från undervisning till lärande. Viljan att åstadkomma 
ökade elevresultat har lett till fokus på lärandeprocesser och den 

Rapportens analys har mynnat ut i något som kallas för ”Learning 

principles” som pekar på lärmiljöer behöver uppfylla vissa kriterier. De 

ska se till att göra lärande centralt och uppmuntra engagemang samt 
möjliggöra att lärandet kan ge socialt genom samarbete. Lärmiljön ska vara 

anpassad för motivation och känslor och kunna anpassas efter individers 
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miljö de utspelar sig i. Analysen bygger på studier inom 
begreppet lärmiljöer istället för traditionella begrepp som 

utbildningsmiljö. Definition av lärmiljö finns. 

olika behov och verka inkluderande. Dessa principer måste ligga till grund 
för design av skolors flexibla lärmiljöer.  

OECD, (2017a). 
Handbook of 

innovative 

learning 
environments. 

Paris: OECD 

Publications. 
 

Rapport Rapporten riktar sig till dem som arbetar inom utbildning på 
olika nivåer såsom utbildningspolitiker, skolledare, lärare. Den 

bidrar med ramverk och praktiska verktyg för arbete inom 

innovativa lärmiljöer. Definition av lärmiljöer förekommer.  

Följande frågor kan ses som ramverk: Hur väl integreras lärande-
principerna? Verktyget kan användas för att undersöka om skolor 

förkroppsligar hur elever lär sig bäst. Lärandeprinciperna ska bygga på 

”Spiral of Inquiry" (verktygets metod - som utvecklats i British Columbia, 
Kanada - som strukturerar frågor, skapar dialog, leder till utredning och tar 

in forskning). Elevernas åsikter och uppfattningar ska vara i centrum - vad 

tycker de? Det här verktyget innebär att personalens uppfattningar ska ta 
in elevernas synpunkter. Lärarna måste även fokusera på deras eget lärande 

vilket ses som en grund för framgång inom innovativa lärmiljöer – learning 

leadership. Studien förespråkar teknisk implementering och användning. 
Innovation ska besvara frågan varför leder detta initiativ till innovation i 

vår undervisning? Hur ser framtiden ut – koppla arbetet med innovativa 

inslag till framtida scenarier. 

OECD (2017b). 

OECD 

Framework for a 
module on the 

physical learning 

environment – 
revised edition.  

Paris: OECD 

Publications. 

Rapport Rapporten innehåller ett ramverk för fysisk lärmiljö. Verktyget 

syftar till att undersöka hur den fysiska lärmiljön stödjer 

undervisning och lärande i skolor och hur den kan förbättras. 
Den baseras på forskning om hur fysisk lärmiljö kan påverka 

lärande och elevernas resultat. Den behandlar begreppen 

”adequate learning”, ”effective learning” och ”efficient 
learning” i relation till hur resursanvändning kan effektiviseras 

ute på skolorna. 

 

Begreppen "adekvat", "effektiv" och "ändamålsenlig" lärmiljö enligt 

följande: 

Tillräcklig miljö är den lärmiljö som uppfyller minimikraven för att 
säkerställa användarnas komfort, tillgång, hälsa, säkerhet och säkerhet. 

Effektiv lärmiljö är den lärmiljö som stöder de olika kraven på 

undervisning och lärande för att göra det möjligt för en skola att uppnå sina 
pedagogiska mål. Ändamålsenlig lärmiljö är den lärmiljö som maximerar 

användningen och hanteringen av utrymme och resurser för att uppnå 

maximal effekt när det gäller elevers resultat. Lärmiljöns fysiska resurser 
ska stötta undervisning och individ och måste därför fördelas klokt, 

användas och kunna hanteras för att stödja pedagogisk förbättring. Detta 

väcker frågor hur den byggda miljön är planerad. Aktörer, involverade i 
utformandet av flexibla lärmiljöer, måste överväga hur fysisk miljö och 

dess resurser bör utformas, distribueras, utnyttjas och hanteras för att skapa 

miljöer som bidrar till undervisning och lärande på det mest effektiva och 
ändamålsenliga sättet. Lärande är en process och platsen är viktig. Lärande 

sker i rummet, över tid och genom interaktioner mellan människor. Därför 

väcker begreppet lärmiljö frågor kring spatialitet, anslutning (IKT), 
samhörighet och tid och hur dessa formar och villkorar pedagogik och 

andra relationer som kan förbättra elevernas lärande.  

Rapporten indikerar att rum och IKT skapar relationer mellan lärare och 
studenter och deras samhälle. Väl utformade byggnader och lärmiljöer med 

integrerad IKT kan leda till att lärare utvecklar innovativa pedagogiska 

metoder som påverkar elevernas lärande. Rapporten indikerar att flexibla 
utrymmen kan uppmuntra till mer effektiv undervisning och team-
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teaching, bättre planering, användning av mer mångsidig pedagogik, större 
fokus på personligt lärande och självreglerande elever. 

OECD, (2018). 

The Future of 
Education and 

Skills. Education 

2030. Paris: 
OECD 

Publications. 

 

Rapport Rapporten innehåller en vision för undervisning och lärande år 

2030. Den ska ses som en orientering mot och inte som en 
föreskrift. Visionen innehåller behov av bredare mål i relation 

till utbildning på grund av globala samhällsutmaningar av 

miljömässig, ekonomisk och social natur. 

Rapporten lyfter att elever som lämnar skolan år 2030 måste gå ut i livet 

med vetskap om att jordens resurser är begränsade och därför har lärt sig 
värdera inte bara sin egen utan allas välstånd och välbefinnande samt ha 

kunskap för att agera hållbart. Utbildning blir här av vikt eftersom den kan 

leda till att samhällets utmaningar antas och löses istället för att människan 
besegras av dem på sikt. Utbildning spelar en viktig roll i utvecklingen av 

kunskap, färdigheter, attityder och värderingar som möjliggör att 

människor bidrar till och drar nytt av en inkluderande och hållbar framtid. 
Framtiden är oviss så elever behöver utveckla en känsla för ansvar, 

förändringsbenägenhet, autonomi och självreglerande egenskaper vilket 

flexibla lärmiljöer kan öva dem i. De syftar till att stötta och motivera varje 
elev att följa sina visioner, erbjuda lärandetillfällen och utforma sin egen 

lärmiljö tillsammans med andra i ett samarbete.  

Ricken, W. 
(2010). Samspil 

mellem 

laeringsaktiviteter 
og fysiske rum. 

https://www.learni

ngspaces.dk/Custo
merData/Files/Fol

ders/9-

forskning/158_sa
mspil.pdf  

Empirisk 
Observation 

Studien fokuserar på samspelet mellan lärandeaktiviteter och 
fysiska rum och utförs inom ramen för forskningsprojektet – 

Arkitektur, pedagogik och hälsa (APOS). Studien undersöker 

förhållandet mellan olika pedagogiska processer och de fysiska 
ramarna som rummet utgör i önskan att upptäcka förhållanden 

som stöttar skiftet mellan olika lärandeaktiviteter och deras 

olika faser såsom samlingar (exempelvis genomgångar), 
undervisning och elevernas eget arbete (enskilt eller i par 

alternativt grupp) i relation till elevens egen möjlighet till 

handlingsalternativ.  
 

Studien visar på att det är en stor utmaning att försöka skapa en 
överensstämmelse mellan undervisning och användning av den fysiska 

lärmiljön i relation till elevers ökade handlingsmöjligheter. Det kräver 

bland annat en stor variation av rum och inredning och en gemensam vision 
i hur dessa ska användas. Det kräver både att den byggda miljön uppvisar 

en hög andel fysisk flexibilitet såväl som flexibla lärare. Lärarna behöver 

ökad kunskap om hur lärmiljön ska anpassas för att stötta elevers 
handlingsmöjligheter och denna kunskap och medvetenhet är inte något 

som lärarna får arbeta aktivt med. Sambandet mellan undervisning och 

stödjande lärmiljö påverkas av yttre och inre villkor som ställs på skolan i 
form av till exempel styrdokument (yttre) och skolans organisering (inre) 

och dessa villkor är inte stabila sett över tid utan förändras på både kort 

och lång sikt vilket ständigt förändrar detta samband.  

Rönnlund, M. & 
Tollefsen, A. 

(2016). Rum – 

Samhälls-

vetenskapliga 

perspektiv. 

Stockholm: Liber. 

Bok Rumslig teoretisering. Vardagliga såväl som vetenskapliga 
perspektiv på rummet. Rumsuppfattning, rum och plats 

diskuteras ur olika perspektiv och bäddas in i en historisk 

kontext. 

Bidrar med kunskap om begreppen rum och plats mångtydiga betydelser. 
Likaså vad gäller begreppet rumsuppfattning. Ger en historisk tillbakablick 

över dess utveckling.  

Saltmarsh, S., A. 

Chapman, M. 

Campbell, and C. 
Drew., (2015). 

Putting Structure 

within the Space: 

Empirisk 

Observation 

och intervjuer 
på tre skolor. 

Flexibla lärmiljöer innebär flera utmaningar för lärarna. Det ska 

inte bara utveckla nya former för elevcentreradundervisning 

utan samtidigt ska de handskas med den komplexitet det 
innebär att dela utrymmena och lärmiljöns resurser med flera 

andra lärare och elever. De nya villkoren innebär också att 

lärare-elev interaktionen minskar eftersom det är flera elever på 

Hur lärare förstår begreppet struktur får avtryck i hur de strukturerar sin 

pedagogiska praktik. Det formar både placering och användning av 

lärmiljöns resurser och vilka rumsliga pedagogiska metoder som används. 
Studien visar på att en rumslig didaktik ökar när skolans organisation 

lägger mindre vikt vid schemaläggning, rutiner, ljud och rörelse och större 

vikt vid att lärare och elever tillsammans lär sig hur de bäst nyttjar rummet 

https://www.learningspaces.dk/CustomerData/Files/Folders/9-forskning/158_samspil.pdf
https://www.learningspaces.dk/CustomerData/Files/Folders/9-forskning/158_samspil.pdf
https://www.learningspaces.dk/CustomerData/Files/Folders/9-forskning/158_samspil.pdf
https://www.learningspaces.dk/CustomerData/Files/Folders/9-forskning/158_samspil.pdf
https://www.learningspaces.dk/CustomerData/Files/Folders/9-forskning/158_samspil.pdf
https://www.learningspaces.dk/CustomerData/Files/Folders/9-forskning/158_samspil.pdf
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Spatially 
Un/responsive 

Pedagogic 

Practices in Open-
plan Learning 

Environments.” 

Educational 
Review 67(3): 

315–327. 

samma yta fördelat på få lärare. Dessutom reagerar eleverna 
olika på dessa förutsättningar vilket lärarna också måste ansvara 

för och handskas med.  

 

som en resurs i lärandet i den flexibla lärmiljön. Forskarna drar slutsatsen 
att rumslig didaktik stöds när det finns ett kollektivt engagemang för 

lärande om och inom en viss miljö. 

Skantze, A. 
(1989). Vad 

betyder skolhuset? 

Skolans fysiska 
miljö ur elevernas 

perspektiv 

studerad I 
relation till barns 

och ungdomars 

utvecklingsuppgift
er. 

(Doktorsavhandli

ng, Pedagogiska 
Institutionen, 

Stockholms 

universitet). 

Empirisk 
Intervju 

Platsbesök på 

fyra olika 
skolbyggnade

r som 

representerar 
olika epoker i 

skol-

byggnadens 
historia.  

Avhandlingen baseras på empiriskt material från projektet 
EMILIA (elevers arbetsmiljö i skolan) vilket var ett samarbete 

mellan Pedagogiska Institutionen vid Stockholms universitet 

och Institutionen för Arkitektur vid Tekniska högskolan i 
Stockholm. Projektet baseras på frågor hur skolbyggnader bör 

utformas med tanke på elever, lärare, läroplanen och den 

pedagogiska verksamheten i relation till geografiska och 
kulturella aspekter.  

Avhandlingen visar att skolbyggnader är en produkt av sin tid vilket är 
kopplat till byggnadsteknik, ekonomi och pedagogiska ideal. Skolhusets 

utformning kan också spåras till tankar om relationen mellan barnen och 

skolhuset vilket går att ta del av i de statliga anvisningar som skrevs med 
start år 1865. Den fysiska miljöns yttringar ansågs vara av stor vikt för 

barnens trivsel och det var tänkt att den skulle överföra kulturvärden. Efter 

normalritningen från 1921 separerades byggnormerna åt från de 
kommande läroplanerna. Från 1940-tal och framåt tonades den fysiska 

utformningen ner och ersattes av aspekter av organisatorisk och funktionell 

art. Begrepp som utbildningsmiljö framträder och lgr62 innehåller tydliga 
framskrivningar i relation till trygghet vilket bär med sig tankar kring det 

psykosociala perspektivet snarare än den fysiska utformningen. 

Skolbyggnadens fysiska utformning tappade därmed länken till 
undervisning.  

Wood, A., (2019). 

Built policy: 

School-building 
and architecture 

as policy 

instrument. 
Journal of 

Education Policy.  

Doi:10.1080/0268
0939.2019.15789

01 

Position-

eringsarbete  

Studien resonerar kring det faktum att skolans arkitektur ofta 

tas för givet både vad gäller ur ett användarperspektiv men 

också inom policy. ”Built policy” fokuserar skolbyggnadens 
aktiva roll i formandet av den pedagogiska praktiken. Studien 

ger en djupare insyn i vad policy är i byggd form. 

Byggd politik hjälper till att se hur innebörden, begränsningarna och 

möjligheterna i den byggda miljön formas och när, av vem och med vilka 

resurser. Det belyser hur skolans levda rum formas av policy vilket 
tenderar överses. Med hjälp från teorier inom policy, arkitektur och 

geografi blir det synligt hur policy omsätts i tid och rum. På så vis kan vi 

lära oss hur policy kan kommuniceras och uttryckas rumsligt på ett bättre 
sätt. 

Woodman, K., 

(2016). “Re-
placing 

Flexibility. 
Flexibility in 

Kvalitativ 

metod  
Empirisk  

Fallstudie 
Action 

Författaren vill bidra med förståelse för hur flexibiliteten i 

flexibla lärmiljöer påverkar lärande. Begreppet har multipla 
betydelser vilket leder till att en djupare förståelse för och 

användning av samtliga betydelser är av vikt för att ej orsaka 
missförstånd. Hur påverkar flexibilitet i lärmiljöer lärande? 

Flexibilitetsbegreppet är varken statiskt eller fixerat och har ingen tydlig 

definition utan begreppet konstrueras i relation till kontexten. Det kan 
delas upp i fyra kategorier; time, space, use och movement. De olika 

huvud-kategorierna har synonymer som är än mer precisa vilka ytterligare 
bidrar till klarhet. Olika yrkeskategorier såsom; lärare, arkitekter, 
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Learning Spaces 
and Learning.” In 

The Translational 

Design of Schools, 
edited by K. 

Fisher, 51–82. 

London: Sense 
Publishers. 

research 
Observationer 

Intervjuer 

 

förvaltare/vaktmästare och elever visar på begreppets multipla betydelser. 
Vaktmästare fokuserade på tids-perspektivet, arkitekter på rummet, lärare 

på användning och elever på rörelse. Tid associeras till adaptability 

(anpassnings-förmåga över tid), rum använder transformability (förmåga 
att omvandlas), användning polyvalent (mångsidig) och rörelse (fluidity)  
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Kartla ggning: Ö versikt av teoretiskt ramverk 

Tabell 10 

Kartläggning: Översikt av teoretiskt ramverk 

Teori Referens Tema Länder 

Livsvärldsåskådning Alerby et al., (2006). Det fysiska rummets betydelse i lärandet. 
I Vetenskapsrådet (red.) Resultatdialog 2006. Forskning inom 

utbildningsvetenskap. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Flexibla lärmiljöer och skolbyggnadens historia – den svenska kontexten 
 

 

Sverige 

Agency theory 

School 
improvement. 

Agency theory 

(Teacher agency) 

Alterator, S. & Deed, C. (2016). Reacting to ‘irregular’ space in senior 

secondary school. Curriculum and Teaching, 31:2 p47-69. 

Flexibla lärmiljöer och 21st century skills – uppkomsten som internationellt 

fenomen, 21st century skills, Öppenhet – en nygammal företeelse, 
Rummets dimensioner 

Australien 

Affordance theory 

Agency Theory 

(Teacher agency) 

Alterator, S., & Deed, C. (2013). Teacher adaption to open learning 

spaces. Issues in Educational Research, 23(3), 1-16. 

Begreppet flexibla lärmiljöer, Öppenhet – en nygammal företeelse, 

Rummets dimensioner 

Australien 

Rapport Ananiadou, K. & Claro, M. (2009).  
21st century skills and competence for new Millenium learners in OECD 

countries. EDU working paper, No.41. Paris: OECD Publications. 

21st century skills Transnationell 

Flexible furniture Attai, S., Reyes, J., Davis, J. York, J., Ranney, K., & Hyde, T. (2021). 
Investigating the impact of flexible furniture in the elementary classroom. 

Learning Environments Research, 24, 153–167 

21st century skills, Rummets dimensioner, Flexibilitetsbegreppets 
funktionella betydelse 

USA 

Physical learning 

environments  

Barett et al., (2017). The holistic impact on classroom learning in specific 

subjects. Environment and Behavior, 49(4), 425–451 

Flexibilitetsbegreppets flexibla betydelse Storbritannien  

Flexible learning 

environments 

Benade, L. (2015). The Transformative Educative Prospects of Flexible 

learning. New Zealand Journal of Teachers’ work, 12(1), 9-13 

21st century skills, Rummets dimensioner, Ett försök att ringa in 

flexibilitetsbegreppet, Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse, 

Flexibilitetsbegreppets komplexa betydelse 

Nya Zeeland 

Flexible learning 
environments 

Benade, L. (2021) Flexible and innovative learning spaces; An 
exploration of parental perspectives on change, consultation and 

participation. European Educational Research Journal, 1-17. 

21st century skills, Rummets dimensioner, Ett försök att ringa in 
flexibilitetsbegreppet, Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse, 

Flexibilitetsbegreppets komplexa betydelse 

Nya Zeeland 

Livsvärldsåskådning Bengtsson, J. (2011). Educational significations in schoolbuildings. I 
Bengtsson, J (Red.), Educational Dimensions of School Buildings (11-

33). Frankfurt am Main: Peter Lang. 

Flexibla lärmiljöer och skolbyggnadens historia – den svenska kontexten Sverige 

Architecture Bjurström, P. (2003). Att avskaffa klassrummet – om skolans 
föränderliga arkitektur. I Selander, S. (Red.), Kobran, nallen och majjen 

Flexibla lärmiljöer och skolbyggnadens historia – den svenska kontexten, 
Öppenhet – en nygammal företeelse, Rummets dimensioner 

Sverige 
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– Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning (s. 37-53. 
Forskning i fokus, 12, 37-53. Myndigheten för skolutveckling. 

Flexible learning 

environments 

Campbell, L. (2020). Teaching in an Inspiring Learning Space: an 

investigation of the extent to which one school’s innovative learning 
environment has impacted on teachers’ pedagogy and practice. Research 

Papers in Education. 35:2, 185-204. 

21st century skills, Öppenhet  - en nygammal företeelse, Rummets 

dimensioner 

Storbritannien 

Distributed/ 

embodied cognition 

Carvalho & Yeoman, (2018) Framing learning entanglement in 

innovative learning Connecting Theory, Design and Practice.” British 

Educational Research Journal, 44 (6): 1120–1137. 

Flexibla lärmiljöer och 21st century skills - uppkomsten som 
internationellt fenomen 

Australien  

Nya Zeeland 

Spatial theory 

Affordance theory 

Deed, L. & Lesko, T. (2015). Unwalling the classroom: teacher reaction 

and adaption. Learning Environments, 18, 217-231. 

Öppenhet – en nygammal företeelse, Rummets dimensioner Australien 

Affordance theory 
Spatial therory 

Teacher knowledge 

Deed et al.,(2019) Teacher adaptation to flexible learning environments. 
Learning Environments Research, 23:9 153–165. 

21st century skills, Rummets dimensioner Australien 

Flexible learning 
environments 

Deed et al. (2014) Teacher adaption to personalized spaces. Teacher 
Development, 18:3, 369-383. 

Flexibla lärmiljöer och 21st century skills – uppkomsten som internationellt 
fenomen, 21st century skills 

Australien och USA 

Flexible learning 

environments 

Deerness et al., (2017). Questions Concerning Innovative Learning 

Environments: Intersections in Disciplined Resistance. I L. Benade & M. 
Jackson (Red.) Transforming Education: Design technology, governance 

in global contexts (ss. 19-34). Singapore: Springer. Bokkapitel 

21st century skills Australien och Nya 

Zeeland 

Assemblage theory Dovey, K., & Fisher, K. (2014). Designing for Adaptation: The School as 

Socio-spatial Assemblage. Journal of Architecture, 19(1), 43–63. 

Begreppet flexibla lärmiljöer, 21st century skills, Olika typologier, 

Öppenhet – en nygammal företeelse, Rummets dimensioner 

Australien 

Spatial theory 

Relational 

perspectives 

Frelin, A & Grannäs J. (2017). Skolans mellanrum: Ett relationellt och 

rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer Pedagogisk Forskning i Sverige 

årg, 22 nr 3-4. 
 

Begreppet rumsuppfattning och dess utveckling, Rummets dimensioner Sverige 

Spatial theory 

Task Perception 

Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). Studying relational spaces in secondary 

school: Applying a spatial framework for the study of borderlands and 

relational work in school improvement processes. Improving Schools, 
Vol. 17(2), 135–147. 

Begreppet rumsuppfattning och dess utveckling, 

Rummets dimensioner 

 

Sverige 

Spatial theory 

Affordance theory 

Frelin, A. & Grannäs, J. (2020). 

Teacher´s pre occupancy evaluation of affordances in a multi zone 

flexible learning environment – introducing an analytical model. 

Pedagogy, culture & Society. DOI: 10.1080/14681366.2020.1797859 

Begreppet flexibla lärmiljöer, 21st century skills, Flexibilitetsbegreppets 

funktionella betydelse 

Sverige 

Flexible learning 

environments 

Grannäs, J. & Stavem (2021). Transitions through remodelling teaching 

and learning environments. Education Inquiry, 12:3, 266-281. 

Begreppet flexibla lärmiljöer, 21st century skills, Rummets dimensioner, 

Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse 

Sverige och Norge 

Spatial theory  

Learning theory 

Affordance theory 

Goodyear, P., (2008). Flexible learning and the architecture of learning 

places. Sydney: Routhledge. 

Rummets dimensioner, Ett försök att ringa in begreppet flexibla lärmiljöer, 

Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse 

Australien 
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Spatial theory 
Learning theory 

 

Goodyear, P. 2020.  
Flexible learning spaces, 1-9. 
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Flexibla la rmiljo er 

Inledningsvis presenteras den tidigare forskningens framträdande teman vad gäller den 

första frågeställningen som löd: Vilka resultat presenteras i tidigare forskningsstudier 

med fokus på flexibla lärmiljöer? Kommande avsnitt fokuserar på hur flexibla lärmiljöer 

beskrivs och i den tidigare forskningen framträdde följande teman; Begreppet flexibla 

lärmiljöer, 21st century skills och uppkomsten av flexibla lärmiljöer som internationellt 

fenomen, 21st century skills; Olika typologier samt Öppenhet – en nygammal företeelse. 

I första temat presenteras termen och två definitioner som ringar in hur begreppet 

framställs i den undersökta forskningen. Det andra temat ämnar länka begreppet och 

dagens förekomst av flexibla lärmiljöer med diskursen om 21st century skills för att se 

hur och var idéen om denna typ av lärmiljöer har sin uppkomst. I temat om 21st century 

skills går kunskapsöversikten närmare in på vad termen 21st century skills refererar till. 

I det fjärde temat om topologier presenteras en kort översikt över olika rumsliga 

planeringar som är vanligt förekommande inom dessa lärmiljöer. Termen typologi avser 

planlösningars rumsliga utformning. Det sista temat redogör för att öppenhet som 

fenomen inte är något nytt inom skolans utformning men att de tidiga influenserna 

saknade länk till lärares rumsuppfattning och pedagogisk teori varför de avtog. 

Begreppet flexibla lärmiljöer 

I detta stycke redogörs för hur forskningen ringar in och beskriver termen flexibla 

lärmiljöer. Tidigare resonemang visade på ett ungt forskningsfält där forskning på 

flexibla lärmiljöer framförallt tagit fart de senaste tio till femton åren och där 

forskargrupper i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och de skandinaviska 

länderna bidragit med viktiga aspekter att ha i åtanke vad gäller flexibla lärmiljöer. 

Översikten visar att samtliga studier som undersöker moderna lärmiljöer använder 

någon form av begreppsapparat för att benämna de nya lärmiljöerna men att fältet inte 

visar på någon enhetlig begreppsapparat utan snarare använder en stor variation och 

hög andel synonyma eller associerade begrepp och termer till flexibla lärmiljöer 

Dovey & Fisher (2014), Woodman (2016), Frelin & Grannäs (2020) och Grannäs & 

Stavem (2021). Utöver begreppet flexible learning spaces används en mångfald 

begrepp såsom; non-traditional spaces, modern learning spaces, new learning spaces, 

new generation learning space, open learning places, open-plan spaces, innovative 

learning spaces eller endast kort och gott: learning spaces. Begreppsanvändningens 

spektrum inkluderar flertalet av de rumsliga dimensionerna men någon universell 

definition går ej att redogöra för. Fältet uppvisar däremot flertalet användbara 

definitioner och Kariippanon et al (2018) menar att dessa olika termer har 

gemensamma nämnare. Flexibla lärmiljöer anses innehålla stora öppna och flexibla 

ytor med justerbara möbler som kan modifieras ändamålsenligt för att underlätta en 
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stor variation av undervisningsmetoder och skapa möjligheter till arbete både enskilt 

och i grupp. Ytterligare anses flexibla lärmiljöer erbjuda användning av teknologier 

som underlättar undervisning och lärande i högre utsträckning än traditionella 

lärmiljöer. Mahat et al (2018) använder begreppet innovativa lärmiljöer och menar att 

det handlar om en produkt av fysiska lärmiljöer utformade utifrån ett socialt perspektiv 

på lärande för att underlätta flexibel undervisning och lärande bestående av innovativ 

rumslig design utformade att stödja innovativa undervisnings- och lärandemetoder. 

Nedan går att ta del av deras definition i sin helhet:  

An Innovative Learning Environment (ILE) is defined in our project as the product of innovative 

space designs and innovative teaching and learning practices. Only when these two phenomena are 

successfully merged do we produce an innovative learning environment. A design may be deemed 

“innovative” but it only becomes an ILE once its inhabitants (teachers and students) teach and learn 

innovatively within them. Thus we must recognize: Innovative learning space designs as being those 

physical educational facilities designed to facilitate the widest array of flexibility in teaching, 

learning, and social educational activity. These spaces can be defined across typologies, for example 

one that our project uses (Dovey & Fisher, 2014) in association with appropriate design affordances. 

When combined, innovative space designs provide a framework that facilitates, and some might 

argue catalyses, the fullest array of possible learning and teaching styles. Innovative teaching and 

learning practices are the sum of teaching and learning activities that in combination, firstly assist 

in the best possible learning outcomes for students, and secondly develop in students the so-called 

“21st century learning skills” of creativity, collaboration, communication, and critical thinking. In 

practical terms for students, these skills should culminate in high levels of deep learning. In practical 

terms for teachers, innovative practices are characterised by extensive use of positive mind frames. 

(Mahat et al., 2018, s.8) 

OECD (2017a) använder likaså termen innovativa lärmiljöer och de låter oss förstå 

att de ser dessa lärmiljöer som en organisk helhet och vara mer än en plats där endast 

lärande sker. 

Innovative learning environment is an organic whole embracing the experience of organized 

learning for given groups of learners around a single “pedagogical core”. It is larger than particular 

classes or programmes includes the activity and outcomes of learning, rather than being just a 

location where learning takes place enjoys a common leadership making design decisions about how 

best to optimize learning for its participants. (OECD, 2017a, s. 16) 

Alterator & Deed (2013) använder istället termen irregular spaces och definierar 

dessa enligt följande definition: 

Irregular spaces meaning teaching contexts where the constraints of conventional classroom space 

are less evident and affordance of different approaches appear more so. Irregularities in space may 

include large open plan classrooms, cultural and community institutions, virtual environments, and 

non-traditional socially created learning space. (Alterator & Deed, 2013, s. 2)  

I nästa avsnitt redogör kunskapsöversikten för hur idén om flexibla lärmiljöer uppkom 

och fick spridning som internationellt fenomen. 
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Uppkomsten av flexibla lärmiljöer som internationellt fenomen 

Flera av studierna pekar på den transnationella policyaktören OECD som den stora 

drivkraften bakom utvecklingen av flexibla lärmiljöer. OECDs stora påverkan på och 

inflytande över världens många utbildningssystem har bidragit till att diskursen om 

flexibla lärmiljöer fått internationell spridning (Deed et al 2014; Dovey & Fisher 2014; 

Alterator & Deed 2016; Deerness et al 2017; Kariippanon 2018; Carvallho & Yeoman 

2018; Campbell 2020; Deed et al 2019 och Benade 2021). Inom denna diskurs trycker 

OECD (2017a; 2017b och 2018) framförallt på att vår värld är under genomgripande 

förändring och att förändringstakten är hög. Allt fler människor föds och lever allt längre 

och den digitala transformationen av människans livsvillkor har inte bara förändrats ur 

individens perspektiv utan även ökat uppkopplingen mellan ekonomiska marknader 

vilket ökat den språkliga; etniska och kulturella mångfalden i våra samhällen. De senaste 

årtiondenas tekniska acceleration har gett upphov till en digital förändring vars påverkan 

på den globala ekonomin och vårt samhälle saknar historiskt motstycke. Förändringarna 

sker inte ytligt utan griper in i samhällets alla fenomen och skapar en grundläggande 

förändring i balansen mellan ekonomisk makt i relation till arbete och vårt vardagliga sätt 

att leva våra liv. Samhällets såväl som arbetsmarknadens komplexitet ökar och nya former 

av kompetenser krävs för att samhällsmedborgare aktivt ska kunna bidra till samhällets 

utveckling såväl som till individens välfärd. Näringslivet och offentlig sektor tvingas 

ställa nya krav på både existerande och framtida medarbetare. Ovanstående resonemang 

kan förklaras i termer av globaliseringsprocessen vilket lett till att länder världen över 

knutits närmre i en transnationell ekonomisk integration vilket kommit att skapa en 

konkurrens bland ländernas utbildningssystem som ett led i en oro över sitt eget lands 

ställning på denna globala arena. Framtiden bär även med sig en hög andel ovisshet och 

är svår att förutsäga i relation till teknologins utveckling. Ovisshet är därför ett bärande 

begrepp inom denna diskurs och innebär att morgondagens arbetskraft behöver 

förberedas för både yrken och teknologiska innovationer som inte uppfunnits ännu. 

OECD, i egenskap av transnationell aktör i framförallt västvärlden, har därför drivit 

frågan om en av utbildningspolitikens stora utmaningar - att utveckla utbildningssystem 

som skapar innovativ och flexibel arbetskraft för en oviss arbetsmarknad. Denna debatt 

har lett till att skolsystem behöver överväga vilken typ av färdigheter och kunskaper som 

dagens elever antas behöva övas i. Parallellt med detta behov innebär digitaliseringen nya 

former av socialisering och de yngre generationerna är i hög utsträckning redan aktiva 

deltagare i dessa processer. Forskningen av Ananiadou & Claro (2009); OECD (2017a 

och 2018) argumenterar därmed för att deras utveckling både bör utrusta dem med en 

uppsättning färdigheter och förmågor som hjälper de agera aktivt och ansvarsfullt på en 

framtida arbetsmarknad i en global värld såväl som att den bör utveckla deras sociala 

värderingar och attityder. 
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En av skolans flera uppgifter är att fostra eleverna till att kunna påverka och bidra till 

samhällsutvecklingen som vuxna. Ämneskunskaper är därmed inte tillräckliga utan 

skolan behöver även rusta elever med färdigheter och kompetenser vilket gör de 

kompetenta i förmågan att vara en aktiv del av de nya socialiseringsformerna i ett system 

där en av deras främsta tillgång är kunskap. Dessa färdigheter och kompetenser kallas 

ofta för 21st century skills and competences (Ananiadou & Claro 2009 och OECD 2017a; 

2018). De flesta av dem är relaterade till kunskapshantering inom områdena lärande och 

innovation, digital litteracitet och liv och arbete. Dessa kompetenser bör ske inom ramen 

för sociala- och digitala nätverksmiljöer och OECD (2013; 2017; 2018) menar att för 

många elever är skolan den enda platsen där sådana kompetenser och färdigheter kan läras 

in. Platsen för övandet av dessa kompetenser bör enligt denna diskurs efterlikna moderna 

arbetsplatser och McGregor (2005) argumenterar därför för att skolors mentala såväl som 

fysiska gränsdragningar mellan samhälle och skola och mellan det lokala och globala 

behöver brytas ner och öppnas upp för att kunna möta behovet hos elever i utvecklandet 

av 21st century skills.  Innan kunskapsöversikten går vidare och redogör för vad dessa 

betyder är det av vikt att lyfta ytterligare en aspekt hämtad från studien av Ananiadou & 

Claro (2009). De bidrar med ett klargörande över hur de definierar och särskiljer 

begreppen kompetens, färdigheter och förmåga vilket ökar precision i vad som avses och 

visar på ökade krav på lärmiljön. Den utvalda forskningen i denna kunskapsöversikt 

använder dessa begrepp synonymt och utan tydlig definition varför deras bidrag är viktigt. 

21st century skills 

Den utvalda forskningen i denna studie visar inte upp någon klarhet vad gäller hur det 

förstår och definierar begreppen kompetenser, färdigheter och förmågor utan likställer 

dessa tre vanligt förekommande med varandra. Beroende på hur de används varierar 

egentligen betydelsen men framskrivningarna innehåller liknande innebörd oavsett vilket 

begrepp som används. Endast en av studierna, den utförd av Ananiadou & Claro (2009), 

reder ut definitionen av själva begreppen färdighet och kompetens och även hur dessa två 

förhåller sig till varandra. Det kan vara av vikt eftersom termerna används omväxlande 

och ibland i synonymt med ytterligare ett begrepp - förmåga. Författarna menar att de i 

sitt arbete använder OECD: s definition i särskiljande och förtydligande av begreppens 

betydelse där färdighet förstås som förmågan att utföra uppgifter och lösa problem med 

hjälp av sina kunskaper, praktiska färdigheter och attityder. 

En kompetens förstås som mer än bara kunskap eller färdigheter. Det innebär en förmåga 

att möta komplexa krav genom att organisera sina färdigheter och kunskaper för att kunna 

dra nytta av dem. Ananiadou & Claro (2009) framhåller dock att en kompetens inte endast 

ska förstås inom ramen för det kognitiva utan involverar även funktionella egenskaper 

som till exempel tekniska färdigheter såväl som interpersonella egenskaper tillsammans 
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med etiska värderingar. En kompetens blir därmed ett bredare begrepp som består av 

färdigheter, kunskaper och attityder vilket ställer högre krav på lärmiljön för att övas och 

uppnås. Samma forskare klargör även vad som menas med hela termen 21st century skills 

i termerna av att dessa färdigheter och kompetenser anses vara något som ungdomar 

kommer få användning av för att vara effektiva arbetare och medborgare i ett framtida 

kunskapssamhälle och för att uppnå dessa behöver eleven en lärmiljö där denne kan vara 

aktiv till skillnad från traditionella lärmiljöer där eleven tenderar vara passiv (Ananiadou 

& Claro 2009 och OECD 2013; 2017a; 2017b). 

Framtidens stora ovisshet har medfört en svårighet att förutspå dess behov varför debatten 

snarare diskuterar tänkbara scenarier och fokuserar därför på kompetenser som eleven 

antas behöva. Ananidaou & Claro (2009) och OECD (2017a; 2018) fördelar dessa 

färdigheter i fyra grupper; learning and innovation skills, information, media and 

technology skills, life and career skills och content knowledge. Kategorin för learning och 

innovation skills innefattar färdigheter inom kreativitet, problemlösning, kritisk tänkande, 

kommunikation och samarbete. Information, media och technology skills består av 

informations- och IKT-kompetens. Den tredje kategorin rymmer förmågan att vara 

flexibel och anpassningsbar, initiativrik och ansvarsfull för ett personligt och socialt 

ansvar i ett lokalt såväl som globalt medborgarskap. Den sista kategorin behandlar 

kunskaper i kärnämnena. Nedan ses en grafisk bild som representerar varje element var 

för sig.  

  

Figur 1 

Note: 21st century skills 

Partnership for the 21st century skills (2009). P21 Framework Definitions. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED519462.pdf 

Viktigt att påpeka i det sammanhanget är att dessa färdigheter och kompetenser ska ses 

som integrerade och inte isolerade i undervisningsprocessen. Eleverna ska inte bara lära 
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sig om förmågorna utan även genom dem. Ovanstående grafiska bild illustrerar att 

ämneskunskaperna är integrerade genom undervisning som baseras på övning av dessa 

färdigheter och kompetenser. 

Ananiadou & Claro (2009) och OECD (2018) gör en grundligare genomgång av dessa 

kompetenser medan flertalet andra studier lyfter dessa kompetenser på ett kortfattat och 

ytligt plan. Nedan ses en översiktlig tabell av de kompetenser som av forskningen anses 

särskilt viktiga i sammanhanget. Lärande och innovation, digital litteracitet samt liv och 

arbete är samlingsbegrepp för dessa kompetenser men både Ananiadou & Claro (2009) 

såväl som OECD (2017a; 2018) menar att samtliga kompetenser går in i varandra och ska 

förstås som en dynamisk helhet. 

Tabell 13  

Översikt fördelning av 21st century skills and competences 

Lärande och innovation Digital litteracitet Liv och arbete 

Kritiskt tänkande och 

problemlösning 

Informations- och 

mediakompetens 

Social och kulturell interaktion 

Kreativitet och innovation IKT-kompetens Autonomi 

Kommunikation  Flexibilitet och 

anpassningsförmåga 

Samarbete  Ledarskap och ansvar 

21st century skills och elevcentrerad undervisning 

Diskursen om 21st century skills har spridit sig snabbt över världen och framförallt blivit 

fokus för den industriella delen som ett led att skapa en skola som säkerställer och 

upprätthåller deras lands position i den allt snabbare förändringstakten och det tekniska 

avancemanget. OECD (2017a; 2018) manar länder att ta kontroll över sina 

utbildningssystem och se till att den utbildning de tillhandahåller som helhet måste 

innebära att de förbereder sig för en växande global ekonomi. För att göra det bör det som 

diskursen beskriver som viktiga kompetenser införlivas i klassrummet så lärares 

undervisning säkerställer att eleverna utvecklar ett livslångt lärande för att bli 

framgångsrika för såväl egen del som nationens (Monahan 2002; Ananiadou & Claro 

2009; Deed et al 2014; Alterator & Deed 2016; Deerness et al 2017; Carvallho & Yeoman 

2018; Deed et al 2019; Campbell 2020; Benade 2021). 

För att klara av det framtida livet utanför skolan behöver elever lära sig konstruera sin 

egen kunskap och inte längre agera passiva mottagare. Förespråkare för den här typen av 

lärande menar att det lärarcentrerade lärandet måste ge plats för det elevcentrerade vilket 

betonar aktiviteter där samarbete, kommunikation, kritiskt tänkande, problemlösning och 

digitala kunskaper får utvecklas. Grannäs & Stavem (2021) refererar till andra 
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undersökningar som hävdar att traditionellt lärande till stor del består av vad som kallas 

för rote learning vilket innebär att elever är passiva mottagare av kunskap som därefter 

memoreras men aldrig får lära sig hur man tillämpar. Den formen av kunskap räcker inte 

till för att eleverna som är framtidens vuxna ska kunna vara med och forma sin framtid 

och handskas med den höga andelen komplexitet diskursen antar den bär med sig. Att 

förespråka konstruktivistisk teori är inget nytt fenomen och flera studier lyfter det 

elevcentrerade perspektivet på lärande men framförallt Dovey & Fisher (2014) bidrar 

med välarbetad överblick över de pedagogiska paradigm som ligger bakom länken till 

dagens krav på elevcentrerad undervisning och dess uttalade behov av flexibla lärmiljöer. 

Samma forskare argumenterar för att flexibla lärmiljöers uppkomst förenklat kan 

beskrivas som uppkommen ur kognitivismen och konstruktivismen. Det kognitivistiska 

perspektivet på lärande uppkom som en motreaktion mot den behavioristiska eran med 

den lärarcentrerade pedagogiken och det segmenterade perspektivet på rum och tid. Med 

Piaget som frontfigur placerar kognitivismen eleven centralt och låter undervisningen gå 

från det konkreta till det abstrakta genom en hierarkisk syn på lärandeaktiviteter från att 

minnas, förstå, tillämpa, analysera, utvärdera och syntetisera. Under 1970-talet uppstår 

konstruktivismen baserad på Vygoskis tidigare arbete som ser på lärande som något som 

eleven själv konstruerar i ett socialt sammanhang tillsammans med andra individer. Dessa 

båda perspektiv ställer krav på lärmiljön att erbjuda såväl abstrakta som konkreta former 

och förstås på så sätt som bestående av både en fysiskt rumslig del och en social och 

relationell dimension. Konstruktivism såväl som kognitivism framhåller lärmiljöns 

stöttande funktion och visar på så vis dess vikt som ram och plats för lärandet. Den sociala 

konstruktionen av kunskap ska möjliggöras genom en lärmiljö som erbjuder den 

autonoma eleven rika möjligheter till både individ- såväl som gruppbaserad undervisning 

och hög variation av undervisningsmetoder. Inom denna diskurs bygger konstruktivistisk 

undervisning på en hög grad av elevcentrerat lärande med ett undersökande och 

analyserande förhållnings- och arbetssätt. Det övar elevens autonoma förmåga att aktivt 

leda sig själv såväl som i grupp genom självkännedom, självreglering och social 

kompetens med undervisning som övar de kognitiva förmågorna som analys, 

problemlösning, innovation och kritisk tänkande i relation till hög användning av digitala 

resurser. Resultaten från både Saltmarsh et al (2014), Carvalho & Yeoman (2018), Frelin 

& Grannäs (2020) och Grannäs & Stavem (2021) tycks överensstämma med varandra då 

samtliga studier menar att denna form av undervisning behöver grundas på individen och 

innebära variationsrika metoder vilket ökar behoven och ställer specifika krav på 

lärmiljön som behöver erbjuda tillräcklig andel flexibilitet för att stötta lärare och aktiva 

elever att bedriva denna form av elevaktiviteter. Deerness et al (2017) och Grannäs & 

Stavem (2021) vidareutvecklar resonemanget och menar att diskursen därför riktar kritik 

mot de industriella idealen därför att den understödjer alltför ineffektiva metoder för att 

uppnå en undervisning som bygger på den pedagogik associerad med 21st century skills. 

Konventionella skolbyggnader rymmer den traditionella layouten som utgår från långa 
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korridorer och anslutande rektangulära och stängda klassrum. Klassrummen är generellt 

sett möblerade för att stödja den lärarcentrerade undervisningen vars bärande idé utgår 

från en instruerande lärare i den främre delen av klassrummet och där eleverna placeras 

vid bänkar i rader alternativt grupper vända mot lärarens placering. Tanken att förändra 

lärmiljöerna bygger enligt, Alerby (2003); Ricken (2010) och Mulcahy et al (2015), på 

relationen mellan människa och miljö där den fysiska miljön utgör grunden för de 

beteenden som kan äga rum där. En pedagogisk förändring skulle därmed möjliggöras 

genom en förändring av den befintliga lärmiljön eftersom det skulle leda till andra och 

nya mönster i lärarens undervisningsrepertoar och underlätta elevernas möjligheter att 

tillgodogöra sig den på nya sätt. 

Elevcentrerad undervisning kräver flexiblare lärmiljöer 

Behovet av förändrad undervisning har gett upphov till kraftansträngningar vad gäller 

skolors fysiska lärmiljöer, inte bara i Sverige utan även internationellt sett. Det existerar 

en utbredd acceptans (om än motvillig i vissa kretsar) att både undervisning och lärmiljöer 

förändras snabbt. Det kräver att lärare använder innovativa metoder och anpassar sig till 

den digitala tidsåldern men utan stöd från lärmiljöer som stöttar lärares intentioner blir 

det en alltför stor utmaning. När pedagoger tänker om gällande den pedagogik de bedriver 

och alltmer övergår till ett elevcentrerat tillvägagångssätt lämpar sig inte den traditionella 

skolans layout. Behovet av lärmiljöer som underlättar konstruktivistisk pedagogik är 

därför stort och Mäkelä & Leinonen (2021) pekar på att detta behov fått allt större 

uppmärksamhet inom forskningen på senare tid.  

Attai et al (2021), Kariippanon et al (2018) och Monahan (2002) bidrar med ett viktigt 

perspektiv när de lyfter att flexibla lärmiljöer inte bara ska tillgodose dagens redan 

identifierade behov samtidigt som den förbereds för framtidens oförutsägbara behov. Den 

bör stödja flexibla omställningar i inlärningsprocessen, uppmuntra till innovation och 

främja interaktioner för att bli ett verktyg för lärande. Design av flexibla lärmiljöer 

behöver därmed främst rikta in sig på design för flexibilitet. På så sätt blir inte byggnaden 

föråldrad i relation till pedagogiska ideal som framtiden kan bära med sig utan kan i större 

utsträckning omställas och anpassas för att även tillgodose dessa beroende på var 

framtidens pedagogik utvecklas till. Dessa tankegångar knyter an till Monahan (2002) 

som hävdar att flexibla lärmiljöers byggda miljö bör innehålla en hög andel flexibilitet 

för att tillgodose oförutsedda förändringar vad gäller till exempel demografi, kommunens 

behov eller utbildningspolitiska reformer. Det har lett till att arkitekter och designer 

utforskar hur morgondagens skolas ska se ut. Deras försök innehåller ett nytänkande som 

på många håll förändrat traditionella skolors rumsliga planering till fördel för en helt ny 

generation av mer öppna och flexibla ytor innehållande nya rumstyper anslutna i kluster. 

Skolor innehållande planlösningar av icke traditionell design ökar genom OECD:s 

transnationella påverkan sedan framförallt början på 2000-talet. Dessa skoltyper 
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karaktäriseras genom en ökad mix av öppna och avgränsade rum än vad som vanligtvis 

förekommer i konventionella klassrum. Den fysiska flexibiliteten framkommer genom att 

de stora och öppna ytorna innehåller konfigurerbara väggar av transparenta material och 

flyttbara och modifierbara möbler. Planlösningar av den här typen ämnar möjliggöra en 

mer dynamisk, anpassningsbar och flexibel pedagogik (Dovey & Fisher 2014; Saltmarsh 

et al 2014; OECD 2017a; Carvallo et al 2018; Frelin & Grannäs 2020). 

Olika typologier 

Diskursen om 21st century skills ställer krav på flexibla lärmiljöer vilket medfört en 

global arkitektonisk innovation av nya skolbyggnader samt om- och tillbyggnationer av 

det befintliga skolbeståendet. Gemensamt för dessa byggnationer är uppförandet av 

varierade rumsliga layouter vanligt förknippade med flexibla lärmiljöer som ämnar stötta 

nya former av undervisning och lärande genom konvertibilitet från en pedagogik till en 

annan vilket Dovey & Fisher (2014), Mahat et al (2018) och Grannäs & Stavem (2021) 

menar möjliggör en kontinuerlig anpassning mellan undervisningsmetoder och 

aktiviteter. I ett försök att förstå länken mellan vilken rumstyp som svarar mot vilken 

undervisningsaktivitet eller metod undersökte Dovey & Fisher (2014) 59 prisvinnande 

skolors planlösningar och utvecklade fem primära plantyper i en skala från det 

traditionella klassrummet via ökad grad av konvertibilitet över till helt öppna och flexibla 

rumstyper. Gemensamt för dessa planlösningar är varierade sammansättningar av olika 

utrymmen grupperade i kluster i en myriad av olika arrangemang. Författarna inledde 

arbetet med att identifiera och definiera sex olika typer av undervisningsmetoder vilka 

går att se i tabell 14. Denna klassificering täcker gruppstorlekar från stora 

gruppresentationer om 25-150 studenter i fallande grad via fyra olika typer av interaktiva 

aktiviteter i mindre grupper över till undervisning av enskild elev. 
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Tabell 14  

Undervisningsmetoder 

 

Dovey & Fisher (2014) Designing for adaptation: The school as socio-spatial assemblage. 

https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-

spatial_assemblage  

De vanligt förekommande undervisningsmetoderna går att länka till en eller flera 

rumsliga typologier som uppkommit för att tillgodose och stödja den specifika 

undervisningsmetoden. De rumsliga beskrivningarna går att finna i tabell 15.  

  

https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-spatial_assemblage
https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-spatial_assemblage
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Tabell 15  

Rumslig typologi 

 

Dovey & Fisher (2014) Designing for adaptation: The school as socio-spatial assemblage. 

https://www.researchgate.net/publication/263553903  

Doveys & Fishers (2014) resultat identifierade slutligen fem olika plantyper i en skala 

från traditionell planlösning via olika grader av konvertibilitet över till helt öppna 

planlösningar vilket kan ses nedan i figur 2. Studien av Dovey & Fisher (2014) ökar den 

visuella förståelsen för hur flexibla lärmiljöers vanligt förekommande typologier kan ta 

sig uttryck. 

  

https://www.researchgate.net/publication/263553903


 

67 

 

 

 

Figur 2 

Note: Fem primära plantyper.  

Dovey & Fisher (2014). Designing for adaptation: The school as socio-spatial assemblage. 

https://www.researchgate.net/publication/326344752_Innovative_Learning_Environments_and_Teacher_

Change_Defining_key_concepts  

Öppenhet – en nygammal företeelse 

Idén kring öppenhet inom skolans arkitektur är inte ett nytt fenomen vilket studierna av 

Alterator & Deed (2013), Saltmarsh (2014), Deed & Lesko (2015), Woodman (2016) och 

Campbell (2020) påvisar. Progressiva uppfattningar om undervisning och lärande 

skiftade fokus mot elevcentrerade idéer och studierna av Bjurström (2003), Bengtsson 

(2011), Dovey & Fisher (2014) såväl som Campbell (2020) framhåller att utvecklingen 

ledde till överväganden kring hur rummet bäst skulle stötta denna pedagogik. Det ledde 

sedermera till att vissa kulturer inom industriländerna plockade in öppenhet i 

skolbyggnader i framförallt USA, Kanada, Storbritannien och Sverige. Dessa 

skolbyggnader skiljer sig dock från det som idag betecknas som öppna och flexibla 

lärmiljöer men inslag förekom och dessa inslag kännetecknades framförallt av det Dovey 

& Fisher (2014), i dagens sammanhang, refererar till som “commons” och/eller “street 

space” (Se tabell 15 och figur 2 i föregående avsnitt om olika typologier). De öppna och 

gemensamma ytorna i dessa skolor syftade till att fungera som flexibla lärmiljöer för att 

underlätta den typ av undervisning som inte lämpade sig för de traditionella klassrummen 

https://www.researchgate.net/publication/326344752_Innovative_Learning_Environments_and_Teacher_Change_Defining_key_concepts
https://www.researchgate.net/publication/326344752_Innovative_Learning_Environments_and_Teacher_Change_Defining_key_concepts
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såsom till exempel behovet av utrymmen för möjliggörande av grupparbete och 

elevinitierade aktiviteter. Intresset för elevcentrerad pedagogik avtog och ledde aldrig till 

något allmänt gillande och anledningarna var flera. Dovey & Fisher (2014) och Campbell 

(2020) pekar på pedagogiska och fysiska faktorer såsom till exempel problem med 

akustik men lyfter framförallt det faktum att öppenheten förväxlades med flexibilitet och 

var därför dåligt matchad med de nya pedagogiska aktiviteterna som var tilltänkta att 

utspelas där varför denna flexibla öppenhet övergavs under 1980-talet.  
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Rummets dimensioner 

Följande avsnitt knyter an till föreliggande studies teoretiska perspektiv genom att belysa 

vilka rumsliga dimensioner den tidigare forskningen tillskriver flexibla lärmiljöer vilket 

även utgjorde den andra frågeställningen. Detta behandlas under flexibla lärmiljöers 

fysiska-, sociala- och föreställda rum. Det sistnämnda temat delas upp i; rumsliga-, 

kulturella- och pedagogiska föreställningar. Avsnittet innehåller resonemang som knyter 

an till dagens lärmiljöpraktiker.  

Fysiska rum  

Den absoluta rumsförståelsen ser det absoluta rummet som ett fysiskt och konkret objekt 

i tiden. Lefebvre (1991), Massey (1991) och Harvey (2006) argumenterar för att 

uppfattningen om rummets fysiska struktur förser rummet med bestående och mätbara 

dimensioner. Den fysiska miljön går enligt McGregor (2005) och Frelin & Grannäs 

(2017) att förstå genom olika perspektiv. Dels genom den konkreta och fysiskt utformade 

arkitektoniska byggnaden som inkluderar skolans olika rum såsom entré, korridorer, 

kapprum, klassrum, matsal, idrottshall etc. Även skolgård och material såsom en skolas 

utrustning faller under detta perspektiv. Det andra perspektivet innefattar den rumsliga 

planeringens inbördes förhållanden och möblemanget. Ricken (2010) menar att 

arkitekturens uppgift bland annat är att skapa goda villkor för en angenäm vistelse genom 

noga övervägda aspekter av temperatur, ljud och ljus samt interaktion mellan människor 

men också mellan människa och det fysiska rummets layout och artefakter. Den rumsliga 

layouten bör baseras på sambandet mellan människans beteende och den fysiska miljöns 

artefakter. Frelin och Grannäs (2017) påtalar att skolans olika fysiska rum utgör ramen 

för de pedagogiska praktiker som utspelar sig där men menar att den fysiska ramen inte 

är färdig. Läraren har i uppgift att iordningsställa den fysiska miljöns rumsliga planering 

så den skapar möjligheter för elevernas lärande snarare än utgör ett hinder. Deras 

resonemang går att knyta till McGregors (2005) resonemang om skillnaden mellan 

arkitekten och läraren ”…arkitekter skapar inte lärmiljöer, lärare skapar lärmiljöer”. 

Skantze (1989) beskriver att det fysiska rummets utformning tidigare hade en stark 

koppling till estetik och dess utformning reglerades i styrdokumenten som kallades 

normalritningar men visar också på att denna länk upphörde i och med den sista 

normalritningen från 1921. Därefter upphörde den statliga styrningen över 

skolbyggnadens utformning och från och med läroplanen från 1962 framträder ett annat 

begrepp i relation till det fysiska rummet vilket är utbildningsmiljö.  
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Sociala rum 

Harvey (2006), Frelin & Grannäs (2014) och Rönnlund och Tollefsen (2016), utgår från 

Henri Lefebvres resonemang och hans teori om produktionen av sociala rum. 

Produktionen av det sociala rummet konstrueras av de tre dimensionerna; 1) the perceived 

space 2) the conceived space och 3) the lived space. The perceived space står för 

människans uppfattning av det fysiska rummet vilket innebär den konkreta materiella 

aspekten. The concieved space består av den abstrakta dimensionen av människans 

rumsliga uppfattning. Det kan till exempel synliggöras genom arkitektens, 

byggnadsingenjörens eller designerns intentioner med rummet och visas genom dess 

struktur, rumsliga layout, materialval, former och funktioner. The lived space behandlar 

det levda rummets dimension vilket innebär ett helhetsperspektiv på människans 

existentiella rum som därför innehåller konkreta såväl som subjektiva perspektiv 

samtidigt. Det utgörs av människors känslor, handlingar och erfarenheter av rummet. 

Lefebvre tydliggör att de tre dimensionerna ska förstås som ständigt pågående i en 

dynamisk relation och i en ömsesidig påverkan och utgörs inte av någon hierarki eller 

inbördes ordning. Människans rumsliga föreställningar samverkar med det fysiska 

rummet och leder till hur hon agerar och lever i det sociala rummet. Människans val 

påverkas av de institutionella förutsättningarna som den arkitektoniska utformningen 

utgör vilket i sin tur baserats på de tankar och idéer arkitekten haft i utformandet. Det 

tillsammans med den rumsliga layouten leder till hur människorna agerar socialt i ett rum 

– eller som det också kan benämnas - den sociala produktionen av rummet.  

I linje med Harvey (2006) uppvisar även Frelin & Grannäs (2014) och Rönnlund & 

Tollefsen (2016) en förståelse för det sociala rummet som det levda rummet där 

meningsskapande sker som en direkt konsekvens av interaktionen mellan människorna i 

rummet. Harvey (2006), McGregor (2005), Frelin & Grannäs (2014) och Rönnlund & 

Tollefsen (2016) pekar samtliga på att det sociala rummet ska förstås som både flexibelt 

och öppet och möjliggör hur relationer tar form genom elevernas interaktion med 

varandra och den fysiska dimensionen av rummet under skoldagen. Det fysiska rummet 

är planerat, byggt och rumsligt planerat genom olika aktörer såsom arkitekter, 

konstruktörer, designers, lärare, elever och andra yrkeskategorier inom skolan som till 

exempel vaktmästare, lokalvårdare etc. Det bidrar ofrånkomligt till de sociala relationer 

som uppstår mellan elever och elever och personalen på skolan. Det stärker resonemanget 

kring den ömsesidiga växelverkan mellan den fysiska dimensionen och det socialt 

producerade rummet eftersom sociala relationer inte bara konstrueras i den fysiska 

strukturen utan det fysiska rummet konstrueras också och ges mening i det sociala 

rummet.  
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Föreställda rum 

Den föreställda dimensionen av rummet kan enligt Rönnlund & Tollefsen (2016) och 

Frelin & Grannäs (2017) förstås som abstrakta föreställningar om rummets fysiska natur 

och struktur. Föreställningarna baseras bland annat på arkitektens idéer kring rummets 

syfte. Det kan även röra sig om andra aktörers idéer om syftet i relation till undervisning 

och lärande såsom till exempel byggnadskonstruktören och/eller designern. Dessa idéer, 

åsikter och föreställningar om hur rummet som ska konstrueras skapar sedan den fysiska 

utformningen. Rönnlund & Tollefsen (2016) bidrar med ytterligare perspektiv kring vad 

som skapar föreställningar kring skolans rum. De menar at den föreställda dimensionen 

även kan ligga i en skolas specifika diskurs om hur de ser på den undervisning och det 

lärande som ska äga rum i deras skolas lokaler. Dessa föreställningar införlivas i deras 

skolkultur och kan därför förkroppsligas och synliggöras i både skolans design men 

framförallt i den rumsliga layouten. Frelin & Grannäs (2014) lyfter att en skolkulturs 

föreställningar bygger på en konstruktion av personalens praktik i relation till teori vilket 

innebär att det därmed finns ideologiskt knutna normer till det föreställda rummet. Vidare 

menar samma författarpar att rummets föreställningar är kontinuerligt närvarande och 

påverkar våra tankar, känslor och handlingar. Ytterligare föreställningar kan kopplas till 

samhällets rådande diskurs kring utbildningars mål och syfte och på så sätt ligga till grund 

för förgivettagna föreställningar som rör hur undervisning ska bedrivas i en skolbyggnads 

fysiska rum vilket därmed kan synliggöras i den fysiska miljön. Frelin & Grannäs (2017) 

menar att det föreställda rummet även kan uppfattas i de svenska policydokumenten 

eftersom dessa innehåller omskrivningar kring begrepp som utbildningsmiljö och/eller 

arbetsmiljö i relation till mål och syfte med utbildning. 

Flexibla lärmiljöers fysiska rum  

Flexibla lärmiljöers fysiska rum beskrivs relativt likartat inom forskningsfältet. Frelin & 

Grannäs (2017) exemplifierar lärmiljöns fysiska rum som till exempel skolans byggnad 

och dess skolgård som i sin tur innehåller olika fysiska rum och strukturer såsom 

klassrum, grupprum, matsalar och korridorer etc. Den fysiska strukturen kännetecknas av 

förhållandet mellan proportionerna i de olika utrymmena och deras inbördes läge och 

förhållande till varandra. Enligt Ricken (2010) bidrar utrymmenas struktur, inredning och 

belysning till rummets gradvisa fysiska flexibilitet och kan i praktiken innebära att ett 

utrymme bildar en enhet och kan därför ha flera funktioner eller att flera rum såväl var 

för sig som tillsammans har olika rumsliga möjligheter. För att åskådliggöra 

resonemanget visuellt hämtas exempel från Dovey & Fishers (2014) rumsliga typologier. 

Figur 1 visar Type C Convertible classrooms och Figur 2 exemplifierar Type D 

Convertible classrooms + streetspace Exemplen visar på hur de olika mindre rummen 

kan göras om till ett större.  
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Figur 3 

Note: Type C Convertible classrooms 

Dovey & Fisher (2014). Designing for adaptation: The school as socio-spatial assemblage. 

https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-

spatial_assemblage  

 

 

Figur 4 

Note: Type D Convertible classrooms + street space.  

Dovey & Fisher (2014). Designing for adaptation: The school as socio-spatial assemblage. 

https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-

spatial_assemblage  

Den tidigare forskningens gemensamma bild visar på flexibla lärmiljöer bestående av 

öppna rum med stora ytor utan tydliga avgränsningar och innehållande flera funktioner 

och möjlighet till snabb omställning. Rummet kan ofta delas in i mindre delar med skjut- 

och eller vikbara glaspartier som i varierande grad ökar transparens och möjliggör fri sikt 

genom stora delar av den totala ytan. Alterator & Deed (2013), Saltmarsh (2014) och 

Deed & Lesko (2015) framhåller särskilt möjligheten att indela och/eller avskärma det 

fysiska rummet ändamålsenligt som en viktig beståndsdel eftersom det leder till en 

flexibilitet vad gäller variation av rumsliga arrangemang och ett möjliggörande av 

rummets utformning i enlighet med individuella elevers behov. Ricken (2010) betonar 

vikten av rummets storlek vilket möjliggör gott om golvutrymme som underlättar såväl 

rörelse som förflyttningen i rummet. Det möjliggör även undervisning i både stora och 

https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-spatial_assemblage
https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-spatial_assemblage
https://www.researchgate.net/publication/263553903_Designing_for_adaptation_The_school_as_socio-spatial_assemblage
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små grupper samt förenklar spridning av eleverna i det gemensamma utrymmet. Detta 

medför att olika rumsliga alternativ kan komplettera och/eller förstärka andra 

undervisningsstrategier. 

Attai et al (2021) lyfter den senaste trenden inom flexibla lärmiljöers fysiska rum vilken 

innefattar utbytet av det traditionella möblemanget mot möbler som inte endast bistår 

elever med möjligheten till valfri placering utan även bidrar till olika typer av komfort. 

Trenden kallas för flexible furniture och innefattar olika typer av arbetsytor och sittplatser 

som möjliggör och stöttar elevernas egna aktiva val av lokalisation och bekvämlighet. 

Utöver möblernas flyttbara egenskaper beskriver Kariippanon et al (2018) och Attai et al 

(2021) de även som modifierbara av i betydelsen att de stöttar omställningar mellan olika 

undervisningsaktiviteter. 

OECD (2017b) beskriver flexibla lärmiljöers fysiska rum som en aspekt av lärmiljön som 

helhet och menar att den inte ska avgränsas till att utgöra endast de fysiska resurserna i 

lärmiljön. De lyfter att den fysiska miljön är ett resultat av interaktioner mellan fysiska 

resurser, elever, lärare, undervisningens innehåll, samhället och styrdokumentens 

innehåll. Den fysiska lärmiljön tillhandahåller villkor och möjliggör sociala relationer 

vilka formar lärandeaktiviteterna. Nästa avsnitt fokuserar på den sociala dimensionen av 

flexibla lärmiljöers rum. 

Flexibla lärmiljöers sociala rum 

Den sociala aspekten av rummet ges begränsat utrymme i klartext vad beträffar flexibla 

lärmiljöer. Massey (1991), McGregor (2005), Harvey (2006) och Frelin & Grannäs 

(2017) beskriver det som en produkt av samverkan mellan den fysiska och den sociala 

dimensionen. Woodman (2016) beskrev en tidig förståelse för det sociala rummet och 

porträtterade det som ett tomt kärl redo att fyllas med innehåll. Massey (1991), Saltmarsh 

et al (2014) och Woodman (2016) pekar på att en nyare förståelse förklarar det som en 

produkt av inbördes förhållanden under kontinuerlig konstruktion, ständigt dynamisk och 

som ger upphov till nya sociala relationer som i sin tur påverkar det fysiska rummets 

utformning.  

Frelin & Grannäs (2014) beskriver det sociala rummet som det levda rummet och utgår 

därmed från Lefebvres triad. De menar att det är i skolans sociala rum som de levda 

erfarenheterna äger rum och mening skapas både för individen men också för gruppen 

som helhet. Skolans sociala rum beskrivs som öppet och flexibelt och ska förstås som en 

konsekvens av kontextens handlingar och interaktioner. I den institutionella kontexten 

finns det alltid en möjlighet att oväntade händelser uppstår vilket framtvingar 

regelbunden förhandling för att undervisningen ska kunna fortsätta som förväntat.  I sin 

studie från 2017 hänvisar samma författare till Diane Masseys bok ”For space” och låter 
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oss förstå det sociala rummet som porösa närverk av relationer. En särskild plats, vid en 

särskild tidpunkt som uppvisar en specifik mix av sociala relationer. Den relationella mix 

som gäller olika rum härrör från såväl samhälleliga strukturer som lokala förhållanden. 

Relationer konstrueras utifrån strukturer samtidigt som de blir till i en lokal kontext med 

koppling till dess historia och lokala förhållanden. Rum och platser uppstår med andra 

ord ur mixen av utsträckta och lokala sociala relationer. Genom att se rum som en 

relationell kategori menar Massey (1991) öppnar upp för nya möjligheter till att studera 

mellanmänsklig interaktion och hur det i ständigt pågående processer öppnar och stänger 

såväl fysiska, sociala som föreställda rum. Det materiella har därför betydelse för det 

sociala samtidigt som individers tolkning och användande av det materiella ger rummet 

dess mening. Ett exempel på detta är att vissa utrymmen i skolbyggnader kan approprieras 

av både lärare och elever till icke avsedda ändamål.  

Ricken (2010) konkretiserar relationen mellan det fysiska rummet och människans 

sociala beteende och menar att den fysiska layouten påverkar det beteende som uppstår i 

rummet vilket leder till att det fysiska rummet ligger till grund för de sociala aktiviteter 

som uppstår människor emellan. I sin studie Arkitektur, Pedagogik och Sundhet 

observerar Ricken (2010) lärare som arbetar i flexibla lärmiljöer. Författaren lyfter att 

lärare uppger fördelar med att undervisa i det öppna rummet eftersom närheten till 

eleverna ökar genom möjligheten att till exempel samla de nedanför sig på golvet. Den 

relationella aspekten av undervisningen ökar vilket inte gäller i samma utsträckning när 

eleverna sitter utspridda på sina platser med stora mellanrum mellan sig och längre 

avstånd till läraren. Samma studie illustrerar hur eleverna själva kan söka sig till andra 

områden i det gemensamma utrymmet, både fysiska och mentala, tillsammans med andra 

men också helt på egen hand. Platserna för deras sociala lärande varierar alltifrån golvet 

till mindre avskärmade enheter för några få eller enskilda platser. De kan sitta vid bord 

eller hyllor, på stolar, pallar eller golvet vilket ökar möjligheterna för deras egna aktiva 

val över hur de själva skapar goda villkor för lärande. I valet av plats finns även 

möjligheten att bestämma avstånd till andra inklusive lärare. Vissa väljer att avskärma sig 

medan andra väljer den öppna rymden. Oavsett uppstår fler sociala rum i rummet utifrån 

hur deras egna val ser ut. Det fysiska rummet möjliggör och omskapas utifrån de sociala 

rum som uppstår. Ricken (2010) menar att exemplen visar på en förändring av 

uppfattningen av det sociala rummet vilket leder till användning av rummet på sätt som 

inte är möjliga i det konventionellt inredda klassrummet med tillhörande 

undervisningsformer. Den förändrade uppfattningen av rummet visar på skillnaden 

mellan en fysisk och en uppfattad avgränsning av rummet vilket synliggörs i hur det 

sociala rummet utformas. Det traditionella klassrummet utgörs av en konkret fysisk 

gränsdragning i och med det slutna och begränsade rummet utan sammanlänkning till 

skolbyggnadens övriga utrymmen. Studierna av Kariippanon et al (2018) och Attai et al 

(2021) visade att de flexibla lärmiljöerna uppfattades trivsamma, inkluderande och 
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bekväma vilket ökade interaktionen mellan eleverna. Ett fysiskt öppet rum lägger grund 

för hur individen ihop med undervisningsaktiviteter skapar mindre sociala enheter i 

rummet vilket i sin tur är beroende av individernas föreställningar om rummet. Det menar 

Ricken (2010) och Frelin & Grannäs (2014; 2017) leder oss vidare till en fördjupning av 

flexibla lärmiljöers föreställda rum. 

Flexibla lärmiljöers föreställda rum 

Flera studier menar att flexibla lärmiljöers föreställda dimension framställs genom flera 

perspektiv och är något komplex. Den tidigare forskningen diskuterar föreställningar 

kopplat till begreppen flexibilitet eller öppenhet alternativt både och (Goodyear 2008; 

Alterator and Deed 2013; Dovey and Fischer 2014; Saltmarsh et al 2014; Deed and Lesko 

2015; Woodman 2016 och Goodyear 2020). Ytterligare en studie, den av Alterator & 

Deed (2016), använder begreppet irregularity vilket tolkas synonymt och likvärdigt med 

termerna öppenhet och flexibilitet medan Benade (2015) utgår från termen flexibility. Det 

föreställda rummets dimensioner som porträtteras genom begreppet öppenhet 

kategoriserar fältet i relation till tre perspektiv såsom rumsliga, pedagogiska och 

kulturella. I kommande tre avsnitt belyser studien framställningen av flexibla lärmiljöers 

föreställda rum i relation till begreppet öppenhet och flexibilitet. 

Rumsliga föreställningar 

Flexibla lärmiljöers rumsliga perspektiv associeras till begreppet öppenhet och illustreras 

genom en minskning av isolering till följd av reducerande av väggar som annars bidrar 

till ett fjärmande och avskiljande. Avsaknad av den traditionellt rumsliga planeringen 

bidrar till föreställningar kring upplösning av konventionella rutiner såsom organisation 

och kontroll genom begränsningen av fysiska gränsdragningar. Det resulterar i en 

flexiblare känsla kring organisationen av undervisning eftersom de traditionella ramarna 

upphört. De öppna utrymmena minskar även den uppfattade gränsdragningen och öppnar 

upp för en känsla av ökad valfrihet och valmöjlighet som ett resultat av den rumsliga 

flexibiliteten. Forskningsfältets gemensamma bild av öppenheten i de flexibla 

lärmiljöerna visar på att lärarna uttryckt ett uttalat behov av omprövning av 

undervisningens kärna och på nytt behövde värdera föreställningarna kring begreppen 

undervisning och lärande. Denna omvärdering menar Alterator & Deed (2013), Dovey & 

Fisher (2014), Saltmarsh et al (2014) Deed & Lesko (2015), och Woodman (2016) visar 

på att de öppna och flexibla lärmiljöerna tolkades både inom ramen för 

meningserbjudande men också hinder. 
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Kulturella föreställningar 

Studierna av framförallt Saltmarsh et al (2014), Deed & Lesko (2015), Deerness et al 

(2017) och Wood (2019) argumenterar för den flexibla lärmiljöns föreställda rum i 

relation till kulturella föreställningar. De menar att rumsliga föreställningar är en produkt 

av historiska och politiska händelser och perspektiv vilka påverkas av individers 

erfarenheter och minnen och är därför kulturellt betingade. Varje kultur med sin specifika 

kontext utvecklar sin specifika symbolik. Det till trots tillskriver Saltmarsh et al (2014) 

och Deed & Lesko (2015) föreställningarna en känsla av universell karaktär, vilket 

troligen kan förklaras med den västerländska humanismens spridning, och associerar 

öppenhet inom arkitektur någorlunda likartat och för tankarna till frihet, demokrati, 

humanism, och gemenskap parallellt med öppenhetens begränsande effekter på hierarki 

och auktoritet. Wood (2019) och Grannäs och Stavem (2021) lyfter problematiken och 

kontrasten mellan diskursen om flexibla lärmiljöer och kulturella sammanhang och deras 

resonemang blir här av vikt eftersom diskursens uppkomst saknar länk till svensk kontext 

men omformar det svenska skolbeståndet. Samma forskare lyfter diskursens globala resa 

vilket genererat skolreformer i många länders utbildningsystem. De bärande idéerna och 

argumenten för lärmiljöernas utformning är därmed inlånade från andra länders kulturella 

kontext och därefter värderade och anpassade av olika globala aktörer som till exempel 

OECD som i sin tur påverkat diskursens riktning. Dessa uppfattningar importeras sedan 

till svenska förhållanden och omsätts av svenska rektorer, lärare och elever ute på de 

lokala skolorna på olika och många gånger oväntade sätt. Den lokala skolkontexten styrs 

av dess specifika skolkultur vilken i sin tur lägger grund för hur den faktiska 

undervisningen tar form. Utbredning av flexibla lärmiljöer som koncept är enligt Wood 

(2019) inget nytt fenomen utan pågår inom ramen för policy travelling. Utbildningsidéer 

flyttas från en kulturell kontext till en annan genom den transnationella 

utbildningsdebatten och får därför implikationer som måste tas i beaktande och 

problematiseras. Studierna av Woodman (2016) och Wood (2019) såväl som Grannäs & 

Stavem (2021) innehåller liknande resonemang och argumenterar för att det är av vikt att 

ställa sig frågor som till exempel vilken typ av kulturella ledtrådar de flexibla lärmiljöerna 

bär med sig i mötet med skolpersonalen och om de kulturella ledtrådarna svarar mot den 

existerande skolkulturen. Grannäs & Stavem (2021) menar också på det omvända. Det är 

av lika stor vikt att se efter vad i den egna kulturella kontexten som kan tänkas svara mot 

designen av flexibla lärmiljöer.  

Pedagogiska föreställningar 

De senare årens ökade fokus mot den konstruktivistiska pedagogiken medförde ett skifte 

från lärarcentrerad undervisning till elevcentrerat lärande och ledde till framväxande av 

flexibla lärmiljöer. ”Built policy” har enligt Monahan (2002) och Wood (2019) kommit 

att bli ett begrepp som låter oss förstå att trender inom lärmiljöers utformning inte bara 



 

77 

 

 

synliggörs i framskrivningen av policydokument utan omformar och förkroppsligas i den 

byggda miljön. I detta fall betyder det att pedagogiska föreställningar om både rummet, 

pedagogiken, läraren och eleven, kopplat till diskursen om 21st century skills och dess 

fokus på elevcentrerad undervisning, omsätts i rumslig utformning. Termen flexibla 

lärmiljöer låter oss förstå att den samtida designen innefattar fysiska lärmiljöer utformade 

för användning som stöttar den största möjliga flexibilitet vad gäller både undervisning 

och lärande. De pedagogiska föreställningarna som kopplas till ett fysiskt rum med öppna 

ytor, flexibla lösningar och flyttbara möbler betonar den elevcentrerade pedagogiken 

eftersom arkitekten utformat rummen till att stötta och möjliggöra multimodala 

undervisningsmetoder för att möta elevernas individuella behov.  

Fältet beskriver pedagogiska föreställningar kring öppenhet i flexibla lärmiljöer i ljuset 

från den senare utvecklade terminologin vars uppkomst går att härledas ur övergången 

från traditionell lärarcentrerad undervisning över till elevcentrerat lärande. Det engelska 

begreppet för lärmiljöer översätts med learning environments vilket Woodman (2016) 

och Wood (2019) menar inte endast visar på den språkliga förskjutningen från något 

lärarcentrerat till elevcentrerat utan också vad gäller från teaching till learning. Som 

texten varit inne på tidigare associeras öppenhet i flexibla lärmiljöer till demokrati, 

autonomi och valfrihet vilket skapar möjligheter till individbaserat lärande och 

ämnesövergripande undervisning. Studierna av Dovey & Fisher (2014), Saltmarsh et al 

(2014), Alterator & Deed (2016) och Grannäs & Stavem (2021) pekar i riktning mot att 

omskrivningarna även innehåller begreppet flexibilitet i relation till perspektiven om 

lärarens frihet i valet av undervisningsaktiviteter såväl som elevernas ökade kontroll och 

självreglering över sin egen inlärning i rum och tid. Till skillnad från traditionella 

lärmiljöer pekar de pedagogiska förställningarna inom en flexibel lärmiljö därför mot en 

undervisning som man anser svara bra mot diskursen om 21st century skills. Med andra 

ord illustrerar de flexibla lärmiljöernas pedagogiska föreställningar rummets 

meningserbjudande snarare än hinder. Flera studier resonerar kring lärares upplevelser 

och reaktioner kring flexibla lärmiljöer och Goodyear (2008), Alterator & Deed (2013), 

Deed & Lesko (2015), Woodman (2016), Deed et al (2019) och Goodyear (2020) 

framhåller att upplevelse av hinder är först något som uppstår i lärarens tolkning av de 

valmöjligheter som rummets meningserbjudanden medför. Detta resonemang återupptas 

i resultatdelens avslutande del som innehåller ytterligare resonemang om flexibilitetens 

möjligheter och eventuella hinder. 
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Flexibilitet 

Detta tema besvarar den sista frågeställningen: Hur beskriver tidigare forskning 

begreppet flexibilitet i relation till flexibla lärmiljöer? Den tidigare forskningens resultat 

presenteras under följande teman; Ett försök ett ringa in flexibilitetsbegreppet; 

Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse och Flexibilitetsbegreppets komplexa 

betydelse. Det första temat tar upp begreppet diffusa och svårdefinierade karaktär vilket 

kan bidra till problem i den pedagogiska praktiken i flexibla lärmiljöer. Det andra temat 

vill visa på den tidigare forskningens något mer ytliga förståelse för flexibilitet vilket ger 

det en funktionell betydelse. Det sista temat redogör för studierna utförda av Monahan 

(2002), Benade (2015), Woodman (2016), och Wood (2019) vilka uppvisar en djupare 

förståelse för begreppets komplexitet och som argumenterar för vikten av att teoretisera 

flexibilitet på ett djupare plan för att det ska kunna bidra till ökade möjligheter i flexibla 

lärmiljöer.  

Ett försök att ringa in flexibilitetsbegreppet  

Diskursen om 21st century skills och dess fokus på elevcentrerad undervisning är 

uppkommen ur konstruktivismen vilket ger människan och hennes miljö en framskjuten 

position. Elevcentrerad undervisning leder till en pedagogisk praktik som bland annat 

fokuserar på individbaserat lärande som därmed ger lärmiljön en central plats eftersom 

det leder till att lärmiljön måste kunna anpassas efter individuella behov och önskemål 

samt vara mottaglig för en aktiv snarare än en passiv elev. Utöver det bör den också vara 

anpassad för ändamålsenlig undervisning med möjligheter till snabb och spontan 

omställning. Detta perspektiv leder till ett uttalat behov av flexibla lärmiljöer vilket ger 

rumslig teoretisering en stor betydelse. Ett av forskningsfältets antaganden gällande 

flexibilitetsbegreppet är dess betydande del av rummets olika dimensioner vilket ökar 

dess relevans för förståelse för hur flexibla lärmiljöer uppfattas av verksamma. Ett inte 

helt oväntat resultat uppvisar ett flertal perspektiv samt en mängd egenskaper som 

tillskrivs flexibilitetsbegreppet varför både Woodman (2016) och Grannäs & Stavem 

(2020) argumenterar för att det inte går att finna en enhetlig eller universell definition 

som kan appliceras på flexibla lärmiljöer. Woodman (2016) inleder avsnittet om 

Flexibility i sin studie genom att visa på begreppets mycket vida och otydliga definition 

för att på så sätt lyfta dess problematiska karaktär: “Flexible: able to bend without 

breaking; pliable; pliant; easily led, mangageable; docile; adaptable; versatile; 

variable” (Woodman, 2016, s. 56). Även Goodyear (2020) vill visa på dess diffusa 

egenskaper genom att bidra med nedanstående definition: Flexibility is the capacity to 

bend without breaking; to be able to change without being damaged” (Goodyear, 2020, 

s. 2).  Både Woodman (2016) såväl som Goodyear (2020) hävdar att begreppet används 

flitigt just på grund av dess flexibla karaktär och att det mestadels väcker positiva 
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associeringar. Att det sällan finns någon som motsätter sig denna positivt laddade term 

kan dölja dess problematik eftersom den inte granskas på det sätt den borde. Goodyear 

(2020) utvecklar resonemanget vidare och menar att den här tvetydigheten tyvärr ofta 

bidrar till att samförstånd mellan arkitekter/designers och deras uppdragsgivare uppstår 

relativt lättvindigt vilket leder till att den byggda flexibiliteten, som sedan omsätts i 

skolornas vardagliga praktik, kan innebära hinder för dess användare. 

Några av artiklarna berör begreppets komplexitet och svårdefinierade karaktär och 

Goodyear (2008), Benade (2015), Woodman (2016) samt Goodyear (2020) framhåller att 

det bör analyseras djupare för att lyckas komma närmre en holistisk förståelse. Den senare 

menar även att forskningsfältet saknar länkning mellan en tydlig definition och flexibla 

lärmiljöer i synnerhet. De inkluderade studierna visar även på en tydlig diskrepans 

avseende komplexitet gällande dess förståelse för begreppet. Benade (2015) diskuterar 

inledningsvis termen flexibilitet i relation till de moderna lärmiljöer som i detta arbete 

refereras till med hjälp av den sammansatta termen flexibla lärmiljöer. Föreliggande 

kunskapsöversikt har tidigare illustrerat den breda begreppsfloran inom detta område men 

Benade (2015) argumenterar för att det är just begreppet flexibilitet som används. 

Anförandet bygger på att dess precision visar på den ökade valfrihet flexibiliteten i de 

flexibla lärmiljöerna leder till vilket kan uppfattas problematiskt eftersom det inte endast 

leder till meningserbjudanden utan i vissa fall till en känsla av begränsningar eller till och 

med hinder. För att förtydliga resonemanget innebär en flexibel lärmiljö att de många 

olika valmöjligheterna som lärmiljön erbjuder, vad gäller pedagogisk praktik, ökar vilket 

adderar komplexiteten i läraryrket. 

Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse 

Studierna av Goodyear (2008), Ricken (2010), Attai et al (2018), Frelin & Grannäs 

(2020), Kariippanon et al (2021) och Grannäs & Stavem (2021) belyser 

flexibilitetsbegreppet ur ett funktionellt perspektiv genom att applicera det som en 

materiellt konkret aspekt på den fysiska miljön för att underlätta och möjliggöra 

användning av olika typer av undervisningsmetoder, pedagogik, innehåll och för olika 

gruppstorlekar. Enligt Goodyear (2008) innehåller detta perspektiv en uppfattning att 

flexibel funktion tas för givet som något bra och som syftar till att erbjuda praktiska råd 

och ge kunskap om hur lärmiljöns olika fysiska element kan främja och stödja flexiblare 

former av undervisning. Ricken (2010) beskriver att den fysiska flexibiliteten i byggd 

miljö utgörs av arkitektonisk struktur och sammanlänkning, rumslig planlösning, flexibel 

inredning samt belysning. Hon menar vidare att den fysiska flexibiliteten kan betyda att 

rummet har flera funktioner eller att flera rum bildar enheter med multipla möjligheter. 

Flexibla lärmiljöer uppgavs använda ett brett utbud av möbler för att anpassa sina 

klassrum med hänsyn till både form och funktion. Barett et al (2017) och Mahat et al 
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(2018) pekade på flexibilitetens vikt för ökade möjligheter till individanpassade platser 

för lärande och menar att andelen flexibilitet återspeglas i hur rummet tas i anspråk av de 

olika individerna. Den funktionella betydelsen lyfts särskilt fram genom resonemang 

innehållande exempel såsom mobila möblemang med multipla funktioner för att 

underlätta elevkomfort och bidra till elevens autonoma och självreglerande funktioner i 

anpassning av sin egen lärmiljö. Kariippanon et al (2018) och Attai et al (2021) uppgav 

att den flexibla funktionen resulterade i att elever och lärare lärde sig reflektera över olika 

former och storlekar och hur flera fysiska behov måste tillgodoses samtidigt som till 

exempel höjd, funktion och tillgång på belysning. Den flexibla funktionen vad gäller 

möbler rapporterades framförallt relateras till olika sittplatser såsom stoppade stolar, 

sittpuffar, ottomaner, soffor, sacco-säckar, mattor med tillhörande bord i olika form och 

höjd. Den funktionella betydelsen synliggörs även genom vik- och/eller skjutbara 

väggpartier där valet att avskärma sig alternativt öka transparens blir möjlig beroende på 

om väggpartierna är gjorda av glas eller inte. Den funktionella betydelsen rapporterade 

även om en lärmiljö innehållande en hög andel integrerad och lättillgänglig teknologisk 

utrustning. Den flexibla funktionens huvudsyfte är att stötta en bred repertoar av 

undervisnings- och lärandeaktiviteter. Den rumsliga planeringen berörs även den ur ett 

funktionellt perspektiv genom de valmöjligheter den bidrar till och underlättar 

omställning av samt de undervisningssituationer som kan äga rum. Funktionell flexibilitet 

förenklar på så vis planering och genomförande oavsett gruppstorlek från individbaserad 

och enskild undervisning över till lärande i stor grupp. Studien av Barett et al (2017) lyfter 

att den flexibla funktionen kan användas för ändamålsenlig anpassning till elevernas olika 

åldrar och menar att ålder ställer olika krav på lärmiljön. Forskarna är av uppfattningen 

att yngre åldrar behöver fler och mindre rum för lärande för att möjliggöra differentierad 

undervisning i mindre grupper än vad äldre elever behöver. Vidare hävdar forskarna att 

äldre elever behöver större och mer öppna rum för arbete i större grupper eller 

undervisning i helklass. Behovet av stora rum ökar därmed gradvis ju äldre eleven blir. 

Flexibilitet ur detta perspektiv innebär alltså hur väl en lärmiljö kan utformas med ålder i 

åtanke och att denna typ av funktionell flexibilitet ökar optimal användning oavsett ålder. 

Vidare pekar resultat i samma studie även på att desto mer inslag av flexibilitet i lärmiljön 

ökar dess möjlighet att anpassa sig efter eventuella förändringar i läroplanen som annars 

kan innebära för stora utmaningar sett över tid. Mäkelä & Leinonen (2021) innehåller 

resonemang om flexibel funktion men närmar sig även en mer komplex förståelse varför 

deras resultat får avsluta detta avsnitt och peka mot nästa som behandlar begreppet 

flexibilitet ur ett djupare perspektiv. Forskarna menar att det är vikt att designa lärmiljöer 

med ett brett utbud av rum innehållande hög flexibel funktionalitet och använder samma 

begreppsapparat för de olika utrymmena som Dovey & Fisher presenterar i sin studie från 

(2014). Mäkälä & Leinonen (2021) menar att flexibla lärmiljöer bör designas med en 

rumslig planering innehållande ett flertal utrymmen lämpliga för olika 
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undervisningsformer och aktiviteter såsom classroom, commons, streetspace, meeting 

area, fixed function och outdoor learning (se utförlig förklaring av begreppen under 

avsnittet om olika typologier på s. 44). De argumenterar för att dessa utrymmen inte 

endast ska vara funktionella och praktiska utan även innehålla en ansenlig grad 

anpassningsbarhet och möjlighet till smidig rörelse och förflyttning inom och mellan 

rummen. Samma forskare för även resonemang kring vikten av att alla som ska vistas i 

dessa utrymmen bör få adekvat stöd vid övergången för att rummens flexibla 

funktionalitet ska upptäckas och förstås. 

Flexibilitetsbegreppets komplexa betydelse 

En annan grupp av studier som presenteras i kommande stycke resonerar med ökad 

komplexitet kopplad till flexibilitet och gör det även genom att beröra andra aktörer inom 

skolans yrkeskategorier. 

Monahan (2002), Benade (2015), Woodman (2016) och Wood (2019) argumenterar för 

vikten av en djupare förståelse för flexibilitetsbegreppets komplexitet genom omfattande 

redogörelser för begreppet ur flera perspektiv. Begreppet kategoriseras genom att 

appliceras på; tid, rum, användning och rörelse.  

Flexibilitet i tid innebär att lärmiljön har en gradvis förmåga att förändras över tid för att 

tillgodose både kort- och långsiktiga behov vad gäller deras förmåga att stötta olika 

undervisningsmetoder för olika gruppstorlekar. Den rumsliga flexibiliteten förstås som 

lärmiljöns förmåga att konvertera till olika rumsliga arrangemang genom en flexibel 

förändring av rummet vilket möjliggör växlandet mellan storleken på 

utrymmet/utrymmena, från mindre till större enheter. Med flexibilitet i användning avses 

en förmåga till modifiering av den rumsliga planeringen vilket skapar möjligheter till 

användning utan förändring av det fysiska rummet. Rummets fysiska struktur har hög 

grad av ändamålsenligt tillåtande i relation till den pedagogiska verksamheten vilket 

innebär att flera aktiviteter tillåts äga rum samtidigt. Vad gäller flexibilitet i rörelse menas 

att lärmiljön innehåller tillräcklig flexibilitet för att de inblandade ska kunna röra sig 

under lediga förhållanden inne i lärmiljön.  

Monahans (2002), Woodmans (2016) och Woods (2019) redogörelser innehåller 

ytterligare en komplexitetsnivå genom att länka specifika synonymer i relation till de 

ursprungliga fyra kategorierna. Det bidrar därför till att förstå flexibilitetsbegreppets 

användningsområden inom multipla perspektiv. Nedan syns en visuell översikt hämtad 

från Woodmans (2016) resonemang vilket synliggör de egenskaper som appliceras på de 

fyra huvudkategorierna.  
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Figur 5 

Note: Flexibilitetens synonyma termer i relation till tid, rum, användning och rörelse 

Woodman (2016). RE-PLACING FLEXIBILITY- Flexibility in Learning Spaces and Learning. 

Https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/214378  

Engelskans adaptability och responsiveness appliceras på tidsperspektivet vilket 

översatts med förmåga till anpassning eller förmågan att vara mottaglig. Vad gäller 

flexibilitet i relation till det rumsliga perspektivet associeras det med transformability 

som utgörs av förmågan till förändringsbarhet. Ur ett användarperspektiv kombineras 

flexibilitetsbegreppet med termerna polyvalence eller versatile vilket kan översättas med 

svenskans förmåga till mångsidighet. Fjärde kategorin avsåg flexibilitet i rörelse vilket 

associeras till engelskan fluidity. På svenska kort och gott rörlighet (Woodman 2016 och 

Monahan 2002). 

En andra figur, även den hämtad från Woodmans (2016) arbete RE-PLACING 

FLEXIBILITY- Flexibility in Learning Spaces and Learning, syftar till att visa på hur 

flexibilitet i tid, rum, användning och rörelse i relation till skolans olika yrkeskategorier 

opererar. 

 

https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/214378
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Figur 6 

Note: Jämförelse av skolans olika aktörers förståelse för termen flexibilitet 

Woodman (2016). RE-PLACING FLEXIBILITY- Flexibility in Learning Spaces and Learning. 

Https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/214378 

Woodman (2016) intervjuade flertalet yrkeskategorier normalt förknippade med skolans 

värld vad gäller allt från konstruktion och design till elever vilket avslöjade att de olika 

aktörerna förstod termen flexibilitet olika och förståelserna uppvisade avsaknad av 

anpassning till varandra och i specifik relation till sina erfarenheter användning av och 

vistelse i flexibla lärmiljöer. Deras förståelser visade på stor variation i förståelse för vad 

som associeras till flexibilitetstermen avseende tid, rum, användning och rörelse. Svaren 

från aktörer som hör till konstruktion och anläggning kopplade framförallt begreppet till 

tid, aktörer inom design och utformning såsom till exempel arkitekter förknippade 

flexibilitet med rummet, lärarna i huvudsak till användningsförmågan och eleverna till 

deras möjligheter att kunna röra sig fritt. Woodman (2016) menar att denna spridning 

beror på att människor skapar sina egna uppfattningar genom de erfarenheter de gör och 

därför blir det av vikt att ställa sig frågan vad som menas med flexibilitet för olika aktörers 

möten med flexibla lärmiljöer för att kunna täcka in den mångfald av betydelser som 

begreppet rymmer. De begrepp som associeras till flexibilitet blir därmed användbart för 

att öka dess precision (Monahan 2002 och Woodman 2016). 

https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/214378
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Här näst följer diskussionsavsnittet som diskuterar kunskapsöversiktens resultat. Den 

delas upp i en resultatdiskussion och en metoddiskussion.  
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Diskussion 

Syftet med denna kunskapsöversikt var att undersöka vilka resultat som tidigare forskning 

presenterar vad gäller flexibla lärmiljöer, vilka rumsliga dimensioner som appliceras på 

dem samt hur flexibilitetsbegreppet beskrivs i relation till flexibla lärmiljöer. 

Diskussionen delas upp i två delar; resultatdiskussion och metoddiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras kunskapsöversiktens resultat utifrån flera perspektiv och 

vilka dessa är redogörs för nedan. Vad gäller metoddiskussionen råder samma 

förhållanden. Kunskapsöversiktens metod medför konsekvenser för resultatet ur olika 

perspektiv vilka diskuteras efter resultatdiskussionen. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen fokuserar inledningsvis den sammanlagda värderingen av 

studiernas syfte för att sedan gå in på det faktum att kunskapsöversiktens 

forskningsområde kan vara underforskat och vilka konsekvenser det får för resultatet. 

Därefter följer resonemang om att det tycks råda brist på rumslig och konstruktivistisk 

lärandeteori som teoretiskt ramverk bland de inkluderade studierna vilket kan vara en av 

orsakerna till att resultatet är relativt underkonceptualiserat. Därefter följer ett avsnitt där 

rumsuppfattningen och skolbyggnadens utveckling jämförs i relation till, för tiden, 

dominerande lärteori. Slutligen går resultatdiskussionen in på och resonerar kring det 

faktum att diskursen om 21st skills inte tycks problematiseras i relation till att den baseras 

på antaganden och att kritik mot den förs inom ramen för det utan förs snarare i relation 

till brister i lärares professionella utveckling. 

Sammanlagd värdering av studiernas syfte 

Granskningen av den inkluderade litteraturen om flexibla lärmiljöer tyder på att den 

empiriska forskningen är sprungen ur ett slags nyttoperspektiv. Den fokuserar på flexibla 

lärmiljöer ur olika perspektiv genom att ringa in fenomen som kan bidra till förståelse av 

flexibla lärmiljöer. Den kan sägas vara mer pragmatiskt driven än teoridriven och i många 

fall genomförd som ett led i transnationell påverkan. Ur det perspektivet kan den därför 

förstås som ett slags svar på regeringars utbildningspolitik snarare än sprungen ur lokala 

skolors behov eller lärares praktik. Merparten av studierna refererar till OECD vilket visar 

på dess påverkan på forskningsområdet. De inkluderade studierna tycks inte visa på något 

etablerat ramverk för att bedriva forskning om skolans arkitektur i relation till pedagogik. 

Det har gjorts relativt få studier av hur skolarkitektur formar pedagogisk praktik även om 

Bjurström (2003), Ricken (2010) och Bengtsson (2011) lyfter det perspektivet. Det är 

därför ett underforskat och ungt forskningsfält men som ökat i intresse under de senaste 

tio till femton åren. Att forskning inom utbildningsvetenskap inte tyckts intressera sig för 
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detta område förrän på senare tid skulle kunna baseras på att pedagogisk forskning haft 

uppfattningen att undervisning och lärande är skilt från sin arkitektoniska miljö alternativt 

studerar den byggda miljön separerat från undervisning. Det skulle kunna vara fallet vad 

gäller den svenska kontexten eftersom Skantze (1989), Bjurström (2003), Alerby (2006) 

och Bengtsson (2011) visat på hur svenska förhållanden förlorat länken mellan 

skolbyggnad och undervisning till följd av att anvisningar för skoluppförande upphörde 

efter 1921 års normalritning och separerades helt från läroplanen i och med 1962 års 

Läroplan för grundskolan. Fokus övergick sedermera mot det nu väletablerade begreppet 

utbildningsmiljö vilket snarare för tankarna mot psykosocial betoning mer än den rent 

fysiska upplevelsen av att vistas i en skola och hur undervisningen i den är tänkt att 

bedrivas. Skolan som byggnad övergick i och med Läroplan för grundskolan -62 till att 

utformas som en organisatoriskt högfungerande maskin i enlighet med ekonomiska 

kostnadseffektiva teorier. Dessa var sprungna ur den tidens ideologiska föreställningar 

vilket gav begrepp som rationalitet och effektivitet en central plats i utformandet av 

skolbyggnader. Det ska också nämnas att merparten av den tidigare forskningen 

representerar studier från Australien och Nya Zeeland vilket innebär ett begränsat 

geografiskt område såväl som kulturellt sammanhang. 

I nästa avsnitt går diskussionen vidare genom resonemang kopplade till att det tycks råda 

en brist inom utbildningsvetenskaplig forskning vad gäller rummets villkorande effekt på 

undervisning. 

Underforskat område 

Bristen på forskning om skolarkitekturens villkorande effekt på undervisning 

representerar en betydande lucka och forskning av denna natur kan assistera arkitekter 

och designer till välgrundade beslut om hur användning av skolans rum grundar dess 

arkitektur och inte vice versa. Det kan även bidra till lärares rumsliga medvetenhet och 

kompetens samt kopplingen mellan lärteori och undervisningspraxis.  Vad gäller de 

inkluderade studierna är det endast Dovey & Fisher (2014) och Kariippanon et al (2018) 

som uttryckligen sett på hur rumsliga typologier växt fram i relation till flexibla lärmiljöer 

med fokus på skolans utformning. Utöver dem har Ricken (2010), OECD (2017a) och 

Carvalho & Yeoman (2018) mer explicit och djuplodat gått in på hur flexibla lärmiljöer 

kan utformas för att stötta den pedagogik som önskas bedrivas. I flertalet övriga studier 

berörs elevcentrerad undervisning som begrepp men i en ytligare relation till utformning 

av lärmiljöer. Då framförallt i egenskap av att den ska stötta elevers individuella behov 

och erbjuda flexibel omställning av undervisningsmetoder (Deed et al 2014; Dovey & 

Fisher 2014; Saltmarsh et al 2014; Benade 2015; Kariippanon et al 2018; Frelin & 

Grannäs 2020; Grannas & Stavem 2021 och Attai et al 2021). 
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Kommande avsnitt behandlar denna kunskapsöversikts resultat vilket baseras på få 

studier med tydlig koppling mellan flexibla lärmiljöer och/eller rumslig teori alternativ 

elevcentrerad undervisning. Diskussionen berör att resultatet därmed är relativt 

underteoretiserat. 

Bristen på rumsligt eller konstruktivistiskt perspektiv  

En förhoppning var att den tidigare forskningen som valdes ut till denna kunskapsöversikt 

skulle bestå av studier som belyste flexibla lärmiljöer med tydlig koppling till rumslig 

alternativt konstruktivistisk elevcentrerad undervisning men det visade sig vara en svår 

uppgift. Om det betyder att forskningsområdet innehåller få sådana utförda studier 

alternativt beror på denna kunskapsöversikts metod, som planerats och utförts inom 

ramen för en novis kunskap, går inte att säga. Bristen på rumsligt och/eller 

konstruktivistiskt teoretiskt ramverk i kunskapsöversiktens resultat leder till att dess 

resultat är relativt underteoretiserat vilket kan innebära implikationer vad gäller dess 

generaliserbara relevans för området. Av totalt 43 inkluderade studier är det endast 

studierna utförda av Massey (1991), Lefebvre (1991), Monahan (2002), Harvey (2004; 

2006), Goodyear (2008), Ricken (2010), Dovey & Fisher (2014), Frelin & Grannäs 

(2014), Rönnlund & Tollefsen (2016), Woodman (2016), Frelin & Grannäs (2017) och 

Goodyear (2020) som bidrar med någon form av rumsligt perspektiv i sin forskning. Av 

dessa är det endast Ricken (2010), Dovey & Fisher (2014) och Woodman (2016) som 

utfört empiriska studier på flexibla lärmiljöer utifrån rumsligt perspektiv i relation till 

pedagogisk praktik. Monahan (2002) är ett positioneringsarbete men det är dock baserat 

på empiriska studier i flexibla lärmiljöer. I övrigt är det många studier som har ett rumsligt 

perspektiv med i sina studier men det är inte studiens huvudfokus. Andra fokus är till 

exempel relationella perspektiv (Frelin & Grannäs 2014; 2017), flexibla möbler (Attai et 

al 2021), välmående (Kariippanon et al 2018) affordance och/eller teacher 

adaption/teacher knowledge/teacher agency (Alterator & Deed 2013; Deed & Lesko 

2015; Alterator & Deed 2016; Deed et al 2019; Frelin & Grannäs 2020 och Campbell 

2020), sociomateriell (Carvallho & Yeoman 2018) och built pedagogy (Monahan 2002 

och Wood 2019) för att nämna några. Ingen av de inkluderade studierna bedrivs inom 

ramen för lärandeteori med anknytning till konstruktivistiskt elevcentrerat perspektiv på 

pedagogik som teoretiskt ramverk men flertalet studier berör inslag av dessa (Monahan 

2002; Goodyear 2008; Ricken 2010; OECD 2013; Dovey & Fisher 2014; Deed et al 2014; 

Woodman 2016; OECD 2017a; 2017b; 2018; Karippanon et al 2018; Carvallho & 

Yeoman 2018; Campbell 2020).  

I det avsnitt som följer går diskussionen vidare genom att resonera kring det faktum att 

det forskningsfält som undersöker flexibla lärmiljöer är relativt ungt vilket kan vara 

anledningen till att det tycks råda en brist på en utvecklat begreppsapparat. 
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Underkonceptualiserat 

Forskningsfältet är ungt och det är förmodligen en av anledningarna till att det därför är 

relativt underkonceptualiserat vad gäller definition av flexibla lärmiljöer och flexibilitet. 

Det är endast OECD (2017b) och Mahat et al (2018) som bidrar med en definition av hela 

termen flexibla lärmiljöer men med den sammansatta termen innovativa lärmiljöer. 

OECD:s aktuella påverkan som transnationell aktör skulle kunna vara en av orsakerna till 

att det inte upparbetats och teoretiserats mer gällande begreppet eftersom deras definition 

fått stor spridning på den globala utbildningspolitiska arenan vilket även syns i de 

inkluderade studiernas referenslistor.  Den inkluderade litteraturen visar dock på att denna 

spridning även innebär en stor mängd synonymer vilket uppmärksammats av både 

Woodman (2016), Frelin & Grannäs (2020) och Grannäs & Stavem (2021).  

Vad gäller begreppet flexibilitet är det mycket få studier som bidrar med en gångbar 

definition. Det är endast Woodman (2016) och Goodyear (2020) som ger en definition av 

ordet flexibilitet och visar även på så vis dess diffusa karaktär. Ytterligare två studier 

bidrar med en fördjupad betydelse i relation till olika perspektiv på flexibilitet. Det gäller 

även förståelsen för begreppet (Monahan 2002 och Goodyear 2008). Merparten av de 

inkluderade studierna rör sig inom en förenklad förståelse i relation till fysiska resursers 

funktion vilket, tillsammans med det faktum att begreppet är både diffust och positivt 

laddat, leder till att det tas för givet som något positivt. Det både osynliggör dess 

problematik i flexibla lärmiljöer eftersom dess faktiska betydelse ger upphov till en 

mängd valmöjligheter vilka behöver förstås på djupet för att utnyttjas i linje med 

konstruktivistisk pedagogik istället för att addera till läraryrkets komplexitet. En bredare 

och djupare förståelse skulle kunna bidra till att strukturera det synliga och hjälpa till att 

synliggöra de dolda dimensionerna vilka också bidrar i allra högsta grad till en förbättrad 

utformning av och övergång till arbete i flexibla lärmiljöer med elevcentrerad 

undervisning. Ett bidrag denna kunskapsöversikt kan erbjuda i relation till 

verksamhetsutveckling är just diskrepansen mellan den funktionella och den komplexa 

betydelsen samt vikten av att inte enkom utgå från flexibilitet som något gott. 

Kunskapsöversiktens resultat visar exempel på att förståelse av flexibilitet i lärmiljöer är 

låg. Flexibilitetsbegreppets tillämpning är också låg vilket enligt min mening kan sägas 

vara anmärkningsvärt med tanke på dess relation till de flexibla lärmiljöernas uppkomst. 

Diskursen om 21st century skills framhåller orientering mot ökad förekomst av 

elevcentrerad undervisning för att uppnå de kompetenser och färdigheter diskursen anser 

den framtida medborgaren vara i behov av. En sådan konstruktivistisk undervisning 

kräver flexiblare lärmiljöer än de som traditionellt förekommer idag. Trots att diskursen 

betonar flexibla lärmiljöer visar kunskapsöversikten att förståelsen för hur flexibilitet 

opererar i praktiken är mycket låg. Detsamma gäller de många valmöjligheter den ger 

upphov till i relation till flexibla lärmiljöers rumsliga dimensioner.  
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Nedan förs resonemang kring sambandet mellan skolbyggnadens utformning, 

rumsuppfattningens utveckling och dominerande lärteorier. Kunskapsöversiktens resultat 

tyder på att detta samband inte tycks vara tydligt kopplat till varandra genom den svenska 

skolbyggnadens utveckling.  

Skolbyggnadens och rumsuppfattningens utveckling i relation till lärteorier 

Skolor i stora delar av västvärlden känns igen på samma sätt som andra offentliga eller 

institutionella byggnader som alla bär på igenkänningsfaktorer. Biblioteket och kyrkan 

kan fungera som exempel men Richardson (1992) lyfte framförallt kyrkan eftersom den 

på så många sätt agerat mall för skolbyggnadens framväxt. Att skolan som byggnad har 

utvecklats med starka likheter över olika fysiska platser, olika samhällen och över tid 

speglar ihållandet av de underliggande ideologier och politiska och pedagogiska idéer 

som legat till grund för tiden när de första skolbyggnaderna uppfördes en gång i tiden. Av 

samma anledning delar därför västvärldens skolor fler likheter än skillnader vad gäller till 

exempel sociala, organisatoriska och kulturella inslag i arkitekturen.  

Intresset för forskning om flexibla lärmiljöer har ökat på senare år och flera studier, 

däribland Ricken (2010) och Frelin & Grannäs (2020) visar att om undervisning ska 

fungera väl i öppna lärmiljöer behöver det bland annat finnas ett samband mellan 

skolbyggnadens rum i relation till rumsuppfattning och lärteorier och dessa måste inte 

bara uppfattas och erkännas av lärarna utan även internaliseras och operationaliseras i 

handling för att bli synlig i deras undervisning. I följande diskussion vill jag lyfta att detta 

samband brister och också argumentera för hur forskning om lärmiljöer, med stöd från 

andra vetenskapliga inriktningar, såsom till exempel affordance, kan bidra med viktig 

kunskap för att stötta lärarna att genomföra en varaktig förändring av sin pedagogiska 

verksamhet. 

Under avsnittet innehållande den historiska återblicken över den svenska skolbyggnaden 

och rummets roll i skolan bidrog flera studier såsom Skantze (1989), Bjurström (2003) 

och Alerby (2006) till bilden av den traditionella skolan från 1800-talets mitt fram till 

1970-tal som bärare av influenser från ideologier om religion, kontroll, disciplin och 

konkurrens. Dessa olika influenser omsattes i byggnaden och medförde ett hierarkiskt 

perspektiv mellan lärare och elev. Skolbyggnaden förkroppsligade de nya 

socioekonomiska relationerna som var på snabb framväxt i det industrialiserande 

samhället vilket skapade en skolbyggnad som lämpade sig väl för den då dominerande 

behavioristiska synen på lärande vilket bygger på en lärarcentrerad undervisning.  

Under tiden fram till 1930-talet fanns också framskrivningar i styrdokumenten kring hur 

byggnaderna skulle utföras med särskild betoning på estetik vilket var något som Skantze 

(1989) och Alerby (2006) pekade särskilt på eftersom det sedermera försvann ur dessa 
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vilket bidrog till att länken mellan staten och skolans utformning avtog. Deras 

resonemang leder vidare till forskningen av Wood (2019) och Grannäs & Stavem (2021) 

som argumenterar för att den vetenskapliga inriktningen som går under namnet built 

policy kan verka som viktigt politiskt instrument för att styra utvecklingen inom skolans 

utformning. De menar, precis som McGregor (2005), att skolans rumsliga layout ofta tas 

för given och att ett styrmedel såsom policy tillsammans med rumslig och pedagogisk 

teori har möjligheten att påverka skolans materiella och sociala utrymmen som enligt 

författarna har en aktiv roll i att forma utbildning. Nedan återfinnes en tabell som ämnar 

visa på en jämförelse mellan rumsuppfattningens och skolbyggnadens utveckling i 

relation till för tiden dominerande lärteori. 

Tabell 16  

Jämförelse mellan rumsuppfattning och skolbyggnaders utveckling i relation till för tiden aktuella lärteori. 

Jämförelse mellan rumsuppfattningar och skolbyggnadens utveckling i relation till för tiden aktuella lärteorier 

Skolbyggnad 1842-1930 

Folkskolan 

1930-1950 

 

1970-Enhetsskolan 1990 - Systemskolan  Flexibla lärmiljöer – svar på 

både var och när (både rum 

och tid har luckrats upp) 

Dominerande 
lärteori 

Behaviorism Behaviorism Behaviorism med 
inslag av 

pragmatism i form 

av öppna ytor som 
associeras med 

demokrati, 
minskning av 

hierarki och 

auktoritet. 
Frågan om när är 

hårt kontrollerat 

genom schema-
läggning av tid. 

Sociokulturella 
perspektivet 

Svaret på frågan om 

var (rum) börjar 
luckras upp. När är 

fortfarande hårt 
kontrollerat genom 

schemaläggning av 

tid. 

Det kognitivistiska 
perspektivet – 

individualisering och 

variation. 
Det sociokulturella 

perspektivet – lärande sker 
socialt. 

Det pragmatiska perspektivet 

– En Deweyansk pragmatism 
influerar vilket kommer till 

uttryck som demokratisering, 

minskning av hierarki och 
auktoritet. 

Den absoluta 

rumsuppfattni

ngen 

Traditionell 

Både rum och 

tid, dvs. 
frågorna om 

var och när är 

hårt kontroll-
erat genom 

stängda klass-

rum och 
schema-

läggning. 

Traditionell 

Både rum och 

tid, dvs. 
frågorna om 

var och när är 

hårt kontroll-
erat genom 

stängda klass-

rum och 
schema-

läggning. 

Traditionell med 

inslag av öppna ytor.  

Tiden som den 
överordnade 

principen är hårt 

kontrollerat genom 
schemaläggning. 

Traditionell med 

inslag av mindre 

grupprum. 
Inslag av flexibilitet 

i och med ökat 

inslag av mindre 
rum för lärande. 

Individualisering 

 

Den relativa 
rumsuppfattni

ngen 

 
 

 

 

 Rummet teoretiseras 
en aning men inte i 

relation till 

undervisning utan 
till skolan som 

institution som vill 

främja demokrati 
och minska 

auktoritet och 

hierarki 

I slutet av 1990-talet 
tar informations- 

och kommunika-

tionssamhället fart 
vilket innebär ökad 

glokal uppkoppling. 

Hybrid online- och 
distansutbildning. 

Glokal uppkoppling i ett 

informations- och 
kommunikationssamhälle. 

 

Den 

relationella 

rumsuppfattni
ngen 

 

 

 
 

 Politiska ideologier 

om ökad demokrati 

lyfter fram sociala 
aktiviteter men än 

har inte (klass)-

Rummet börjar 

teoretiseras utifrån 

termer om social 
produktion men inte 

i någon explicit 

mening. 

Öppna flexibla ytor med 

arbetsplatser för enskilda 

elever, gruppkonstellationer i 
varierande storlek från några 

få till stora grupper. 

Individualisering och 
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rummet 

teoretiserats.  

variation främjas och 

möjliggörs genom rummens 

flexibilitet. 
Fysiska element som 

underlättar snabb omställning 

av undervisningsmetoder i en 
anpassningsbar och mottaglig 

lärmiljö. 

Begreppet rumslighet 
introduceras såsom i 

förståelse för den sociala 

produktionen av rummet där 
fysiska rum samverkar 

ömsesidigt med det sociala 

och där det sociomateriella 
griper tag i och villkorar 

undervisning och de 

relationer som tar form. 
Teknologirik utrustning 

främjar - glokal uppkoppling. 

Tabellen visar att perioden mellan 1842-1970 domineras av den absoluta 

rumsuppfattningen i relation till skolan där rummet förstods som något absolut och 

konkret som utgjorde en ram i form av en fysisk struktur där fenomens kronologiska och 

korologiska ordning utspelade sig. Detta till trots då rumsuppfattningen utvecklats och 

vunnit mark i andra vetenskapliga inriktningar under periodens två senare decennier. En 

anledning till det kan vara att skolors utformning och rumsliga arrangemang består av 

sådana självklara och igenkänningsbara fenomen att vi sällan ifrågasätter vare sig 

uppkomsten eller effekten på undervisning av dem och flera av studierna pekade i den 

riktningen. Både Massey (1991), Lefebvre (1991) och Harvey (2006) hävdade att så länge 

förhållningssättet till rummet inte teoretiseras är det den absoluta rumsuppfattningen som 

tas för given. I linje med denna uppfattning hävdar Bjurström (2003) och Alerby (2006) 

att de strukturer som låg till grund för folkskolans uppförande mer eller mindre har 

reproducerats oförändrat under de senaste 150 åren vilket låter rimligt med tanke på att 

även mycket lite har hänt med rumsuppfattningen i relation till skolan under samma 

period trots att det övriga samhället genomgått en genomgripande förändring. 

När 1970-talet tar vid har samhället förändrats så pass att det inte längre endast går att 

vidhålla den absoluta rumsuppfattningen och det gav upphov till den rumsliga 

vändningen inom olika samhällsvetenskapliga discipliner som bland annat Massey 

(1991), Harvey (2004; 2006) samt McGregor (2005) lyfter. Den har haft en betydande 

inverkan inom samhällsvetenskap i allmänhet och ledde fram till både den relativa- och 

relationella rumsuppfattningen. Under samma tid tar demokratiseringen av samhället allt 

större utrymme i svensk skola och institutionell arkitektur, däribland skolbyggnader, fick 

inslag av öppna ytor som associerades med ökad demokrati, minskad auktoritet och 

hierarki. Bjurström (2003) visar på hur flera skolor i Västvärlden, däribland Sverige, fick 

öppnare ytor men pekade också på att detta sätt att utforma skolor övergavs under 1980-

talet bland annat på grund av att undervisning var svår att upprätthålla på det sätt lärarna 

önskade. Här vill jag peka på ett glapp i utformningen av skolor som utvecklades i en 
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riktning medan den samtida pedagogiken fortfarande dominerades av behaviorismen där 

både frågorna om var och när kontrolleras hårt genom stängda klassrum och schemalagd 

tid. Visserligen var influenser från kognitivistisk teori mycket tydlig i form av bland annat 

individualiseringens betydelse för lärande men den behandlades inom ramen för 

behavioristisk syn på var och när, det vill säga, inom ramen för klassrummets tidrum.  

Det är inte förrän på 1990-talet som undervisningen bär på tydliga spår av både 

pragmatism, kognitivism såväl som det sociokulturella perspektivet och får ett tydligare 

samband med rumsuppfattning vilket leder till ett nytänkande i utformandet av skolans 

byggnad.  Den samtida rumsuppfattningen i andra samhällsvetenskapliga discipliner hade 

på denna tid både erkänt den relativa- och den relationella rumsuppfattningen varför 

skolans rum börjar teoretiseras en aning vilket ledde till den goda skolans utformning 

(Bjurström (2003). Här kan ett möte mellan rumsuppfattning och lärteorier skönjas 

genom att individualiseringen får utökad plats och behöver andra och mindre rum för 

lärande i form av till exempel grupprum. Avsnittet om den historiska återblicken stannade 

i och med Den goda skolans uppförande eftersom processen mot flexibla lärmiljöer i 

Sverige påbörjades vid den tiden då kritik mot den absoluta rumsuppfattningen och dess 

konsekvenser börjar anas i form av systemskolans förändrade rumsliga layout. I och med 

Den goda skolans införande under 1990-talet ändrar skolans rum skepnad och börjar 

uppfattas som något mer än antingen fysiskt eller socialt rum utan som en interaktion 

mellan de två. McGregor (2005) påvisar att begreppet rumslighet introduceras, i 

betydelsen den sociala produktionen av rummet, vilket medför att rummet börjar få en 

mening som något utöver en absolut ram. 1990-talets nytänkande, vad gäller den rumsliga 

planeringen, i Den goda skolan innebar att det går att ana ett samspel mellan skolans rum 

och den för tiden dominerande lärteorin. I kontrast till det argumenterar jag för att det här 

samspelet är kort och börjar återigen avta. Skolors rumsliga planering utvecklas vidare 

mot mer öppna och flexibla ytor och pedagogisk teori likaså. I relation till det bidrar 

forskningen på flexibla lärmiljöer med uppfattningen att relationen mellan rumsligheten 

och pedagogisk teori inte tycks internaliseras hos lärare i den utsträckning som behövs 

för att bedriva rumslig pedagogik och uppnå varaktig förändring i den pedagogiska 

verksamheten. Jag återkommer till detta resonemang lite längre ner under samma avsnitt. 

Idag existerar en något mer utspridd idé i samhället att rummet gör skillnad som Massey 

(1991) uttrycker det och att utforska den byggda miljön och vad den säger oss om 

utbildning och skola är därför avgörande enligt McGregor (2005). Detta erkännande kan 

enligt Dovey & Fisher (2014) och Woodman (2016) även spåras till de teoretiska 

paradigm som ligger till grund för dagens utveckling av flexibla lärmiljöer. De 

konstruktivistiska och kognitivistiska lärteorierna erkänner individens egen förmåga att 

skapa sin kunskap. Individen och hennes villkor blir enligt dessa resonemang av stor vikt 

vid teorier om undervisning. Individualisering och variation av undervisningsmetoder 
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kommer som ett led ur detta att också framhållas. Dessa två fenomen länkar vidare till 

lärmiljön som därmed bör innehålla en hög andel flexibilitet för att kunna erbjuda och 

möjliggöra en undervisning där individen är den aktiva och själv får möjligheten att 

bestämma var och när lärandet sker. Forskning på lärmiljöer existerar men så länge vi 

inte närmar oss rumslig teori och applicerar det på skolans lärmiljöer utelämnar vi 

fortfarande de didaktiska frågorna om var och när vilket indirekt spiller över på frågan 

om hur eftersom det rör sig om ett samband. Om frågorna om när och var satts ur spel på 

grund av förändrad rumslig layout har mycket av undervisningens ramar förändrats vilket 

påverkar hur-frågans möjligheter (se t.ex. Jank & Meyer, 1997, Uljens 1997). Forskning 

om flexibla lärmiljöer som möjliggör individualisering och variation är på uppgående 

men den visar också att övergång till flexibla lärmiljöer medför stora utmaningar och att 

många skolor återgår till traditionell rumslig planering. Varför är det så? Här pekar 

studierna av Alterator & Deed (2013), Deed & Lesko (2015); Alterator & Deed (2016); 

Deed et al (2019) och Campbell (2020) på att lärarna uppger stora svårigheter att bedriva 

undervisning i de flexibla lärmiljöerna på det sätt de önskar. Av det resonemanget kan vi 

enligt min mening dra slutsatsen att hur-frågan därmed utmanas när ramarna för när och 

var förändrats. Sammantaget visar studierna på många olika faktorer men ett 

genomgående inslag är att de många fenomen och villkor flexibla lärmiljöer innebär och 

erbjuder kan uppfattas som hinder istället för möjligheter. Ytterligare en fråga som 

forskningen bör försöka besvara kan därmed vara hur lärarna uppfattar de flexibla 

lärmiljöerna och specifikt hur de uppfattar flexibiliteten. McGregor (2005) menar att 

arkitekter inte skapar lärmiljöer, det är lärare som skapar lärmiljöer. Så hur kan forskning 

om lärmiljöer möjliggöra att lärare i högre utsträckning skapar lärmiljöer? Samma 

författare argumenterar även för att det förmodligen är just synen på skolor som absoluta 

och tidsmässigt avskilda kapslar utan länk till övriga samhället som möjliggör att bredare 

samhällsproblem, såsom till exempel socioekonomiska eller politiska, tillåts omarbetas 

till lärares problem. Att närma oss rumslig teori behöver därmed ske av flera anledningar. 

Om vi ser rummet som något annat än förutbestämt, statiskt eller enkom materiellt så kan 

vi erkänna att det är relationellt och becoming som Massey (1991) uttrycker det. 

Författaren använder termen rumtid för att understryka de dynamiska inbördes relationer 

som rum och tid består av och samtidig understryka rummets dominans över tiden. Om 

vi applicerar författarens resonemang på skolans rum kan det istället förstås som rumsliga 

relationer som ständigt produceras och görs om och ett rum som är aktivt istället för 

passivt. Rummet är inte en neutral ö utan skapas och omskapas genom politik och ideologi 

och via utsträckta relationer under både lokala och globala former samt genom ett 

historiskt djup. Men skolornas välbekanta och självklara arkitekturer bidrar till vår 

bristande medvetenhet om hur rumsligheten fungerar. Om vi följer Masseys (1991) och 

Carvalho & Yeomans (2018) argumentation och förstår rummet som aktivt konstruerat 

och skapat genom materiellt inbäddade praktiker som griper tag i våra liv placeras 
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undervisning på en helt annan nivå. Om vi tar den här kunskapen om rummet till oss kan 

vi med hjälp av den försöka besvara undervisningens frågor om var och när.  

Kunskap om rumslig teori räcker dock inte för att lärare ska skapa lärmiljöer men enligt 

Ricken (2010) och Frelin & Grannäs (2014; 2017; 2020) kan det öka förutsättningarna 

för deras rumsliga medvetenhet och därmed öka deras rumsliga kompetens. Ytterligare 

bidrag från forskning om lärmiljöer behövs. Teorier om affordance, sensemaking och task 

perception är några av de teorier som kan vara av särskilt vikt för att bidra till klarhet över 

hur de här processerna går till.  Att aktivt delta i processer av ombyggnation och övergång 

till flexibla lärmiljöer har visat sig fungera som en katalysator för förändring men det 

räcker inte för att bibehålla kontinuerlig och bestående pedagogisk praktik. Både 

Alterator & Deed (2013) och Frelin & Grannäs (2020) lyfter vikten av att mer forskning 

kring hur lärare uppfattar de flexibla lärmiljöerna med hjälp av affordance behövs. Nästa 

steg kan till exempel vara att se hur de internaliserar detta i form av teorier om 

sensemaking och i slutändan hur de slutligen operationaliserar det i sin 

uppdragsuppfattning.  

Den relativa rumsuppfattningen och utbildningens hybrida former 

Idag har vårt samhälle utvecklats ytterligare och benämns som ett informations- och 

kommunikationssamhälle av bland andra OECD (2013; 2017a; 2017b; 2018). Den 

tekniska utvecklingen och globaliseringen har lett till en stark vilja att bryta ner barriärer 

mellan det lokala och globala samhället. Som ett led i denna utveckling finns en önskan 

att möjliggöra lärande utanför vad vi normalt betraktar som skol- och arbetstid vilket 

öppnar upp för utbildning online och/eller på distans. Goodyear (2008) pekar på att den 

här formen av hybrida skolor anammar flexibilitetsbegreppet i sin helhet eftersom båda 

frågorna om var och när luckrats upp och möter individens behov. Inlärning kan på så vis 

ske utanför skolbyggnaden i nätverksbaserade lärandegemenskaper på olika nivåer inom 

utbildningssystemet. Den här formen av utbildning går att knyta an till både den relativa 

och relationella rumsuppfattningen och Masseys (1991) resonemang om Global sense of 

place där hon argumenterar för att rummet måste förstås som sociala relationer utsträckta 

över tid och rum, såväl lokalt som globalt, i ömsesidig verkan. Författaren argumenterar 

för att resonemang kring rummets öppenhet på så vis kan realisera rummets fulla 

potential.  

Diskursen om 21st century skills och dess avsaknad av problematisering 

Kunskapsöversikten belyste tidigare att det gjorts få försök att tillhandahålla en bredare 

ram som uttryckligen belyser det rumsliga perspektivet och sambandet med elevcentrerad 

undervisning. Med anledning av det kan det tyckas anmärkningsvärt att diskursen om 

21st century skills tycks kunnat skapa konsensus vad gäller fördelarna med flexibla 
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lärmiljöer. Ingen av studierna förutom Deerness et al (2017) lyfter detta perspektiv. Det 

faktum att det tycks råda någon form av konsensus bidrar till att förbise andra viktiga 

element inom innovativ rumslighet och design. Forskarna anser att det är viktigt att lyfta 

nackdelar och framförallt närma sig designprocesser och dess bärande principer lite mer 

nyanserat. De lyfter också att i de fall negativa aspekter angående flexibla lärmiljöer lyfts 

tystas dessa tämligen fort med argument innehållande ökade krav på lärares 

professionella kompetens. En diskurs medför en viss logik med efterföljande uppsättning 

antaganden som avgör vad som anses accepterat. Om en diskurs tillåts bli alltför 

dominerande och onyanserad kan den osynliggöra komplexiteten i dess problematik med 

”quick fixes” inom ramen för vad diskursen anser. Bilden i denna kunskapsöversikt är 

inget undantag. Den lyfter många gånger problematiken vid övergångarna och det som 

Deerness et al (2017) uttrycker – nämligen att problemens lösning är att lärarna behöver 

mer utbildning för att kunna ta de flexibla lärmiljöerna i anspråk i enlighet med 

arkitektens och/eller designerns åtanke (Alterator & Deed 2013; Frelin & Grannäs 2014; 

Mulcahy et al. 2015; Alterator & Deed 2016; Deed et al 2019 och Frelin & Grannäs 2020). 

Ingen vikt läggs vid att problematisera flexibla lärmiljöer på djupet vilket denna 

kunskapsöversikt vill peka på i enlighet med Deerness et al:s (2017) resonemang. 

Diskursen om 21st century skills och uppkomsten av flexibla lärmiljöer vilar dessutom 

på antaganden om hur framtiden kan komma att se ut. Hansen et al (2021) argumenterar 

för att det i ett modernt samhälle existerar flera sociala system där till exempel utbildning 

och politik är två av dem. De sociala systemen är relaterade till varandra och samutvecklas 

bland annat genom olika typer av processer vilka förenklat kan sägas styras av olika 

framtidsdiskurser. Med framtidsdiskurs avses olika sätt att tala om framtiden och i ett 

samhälle existerar flera olika diskurser samtidigt. Denna kunskapsöversikt fokuserar 21st 

century skills diskurs som beskriver framtiden som oförutsägbar och oberäknelig kopplat 

till en snabb teknologisk utveckling. Hansen et al (2021) vill framhålla att det finns en 

fara i att betrakta framtiden som en referenspunkt eftersom det tillåter formandet av våra 

nuvarande förväntningar. Att utgå från att en oviss framtid utgör ett hot driver nu 

utbildningssystem att forma utbildning för att skapa anpassningsbara medborgare 

utrustade med kompetenser i förberedelser för framtida lärande. Fokus ligger på 

kompetenser snarare än innehåll. Ingen vet med säkerhet och det råder ett erkännande 

kring ovissheten som bärande begrepp. Att låta ovisshet och antaganden kopplat till 

samtida politiska förväntningar utgöra grunden för enorma omställningar av skolors 

pedagogik som i detta fall även påverkar deras utformning i grunden kan anses 

anmärkningsvärt eftersom ett sådant förhållningssätt snarare bidrar till att skapa den 

framtid man framhåller som oviss. På ett sätt öppnar dessa antaganden dörren till ändlös 

flexibilitet, omställning och anpassningsbarhet vilket, enligt min mening, omformas till 

en ändlös kravställning på lärarna. Goodyear (2020) pekade även på att 

flexibilitetsbegreppet är en positivt laddad term vilket innebär att den generellt sett 
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uppfattas som något positivt. Det kan möjligen bidra till att förbise reella problem och 

spä på den kravställning som lärarna står under. 

I nästa avsnitt följer metoddiskussionen vilken belyser kunskapsöversiktens metod ur 

flera perspektiv. Den lyfter bland annat delar av den kritik som kan föras mot forskning 

med kvalitativ ansats och den tematiska analysen. Vidare förs resonemang kring 

kunskapsöversiktens centrala begrepp och definitioner, etiska- och samhälleliga 

perspektiv samt tar upp på vilket sätt den eventuellt kan ge upphov till fortsatt forskning.  

Metoddiskussion  

Metoddiskussionen fokuserar följande innehåll; studiernas metod och teori, kritik mot 

kvalitativa studier, kritik mot tematisk analys, systematiskt vetenskapligt arbete – vad det 

betyder i praktiken, centrala begrepp och definitioner, etiska- och samhälleliga perspektiv 

samt förslag till framtida forskning. 

Studiernas metoder och teori  

Av de 43 inkluderade studierna är 26 empiriska och 17 litteratur. Av de 26 empiriska 

studierna är endast tre mixed methods och 0 kvantitativa. Fem studier är dock skrivna 

inom ramen för OECD vilket innebär rapportform med kvantitativa delar. Även om 

kvantitativa metoder förekommer innebär det att merparten av de inkluderade studierna 

utgörs av kvalitativa metoder. Det medför att en generalisering inte är möjlig med tanke 

på det tunna underlaget samt att en övervägande del kvalitativa metoder medför risk för 

en hög andel subjektivitet (Bryman 2018). Kunskapsöversiktens resultat fungerar därför 

snarare som exempel på en möjlig bild av vad forskningsområdet uppfattar som flexibla 

lärmiljöer, vilka rumsliga dimensioner som tillskrivs dem samt deras förståelse för 

begreppet flexibilitet applicerat på flexibla lärmiljöer.  Kunskapsöversikten gör därför 

inte anspråk på att utgöra teori som hävdar förklara de fenomen den tar upp.  

Kritik mot kvalitativa forskningsmetoder 

Kvantitativ respektive kvalitativ forskning innehåller två olika uppsättningar av 

forskningsstrategier och ontologiska och epistemologiska synsätt. Kvantitativ forskning 

betonar kvantifiering vad gäller insamling och analys av data och innehåller därför ett 

deduktivt synsätt där fokus ligger på prövning av redan etablerade teorier. Det betyder att 

den betraktar den sociala verkligheten som yttre och objektiv. Den kvalitativa forskningen 

lägger vikt vid att förstå och förklara data och betonar därför ett induktivt synsätt vars 

fokus läggs på att generera teorier och lägger större vikt vid hur individen uppfattar och 

tolkar den sociala verkligheten. Den sociala verkligheten betraktas därför som subjektiv 

och något som individen själv konstruerar varför den också blir föränderlig. Baserat på 

resultaten från denna kunskapsöversikt tycks forskning om flexibla lärmiljöer under de 
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senaste två decennierna domineras av kvalitativa metoder och en brist på kvantitativa. 

Varför det är övervägande kvalitativa studier är svårt att finna svar på eftersom det rör sig 

om ett forskningsområde som är ungt och därför under uppbyggnad. Det kan därför tolkas 

utifrån att det ännu endast är få studier utförda i jämförelse med andra 

utbildningsvetenskapliga områden och därför ingen brist. Det går naturligtvis även att 

tolka inom ramen för att forskningen på området värderar kvalitativ ansats före kvantitativ 

och visar därför upp en låg variation av ansats och metoder. Ytterligare en anledning går 

att härröra till publikationsbias vilket innebär att mindre empiriska studier publiceras i en 

mindre utsträckning vilket leder till att det är svårare att identifiera de vid insamlandet av 

data i databaserna. En annan orsak skulle kunna förklaras inom ramen för denna 

kunskapsöversikts avgränsningar. Den har inte täckt in samtliga skolnivåer och heller inte 

lärare på alla nivåer från förskola till högre studier. En exkludering gjordes vad gäller 

fritidshem, högskola och universitet, distans- och vidareutbildningar. En möjlighet är att 

materialet skulle innehålla en ökad variation av forskningsansatser och metoder om 

samtliga aspekter av Sveriges utbildningssystem täcktes in. Det gäller även 

kunskapsöversiktens resultat. 

Kritik mot tematisk analys 

Kunskapsöversiktens resultat har tolkats och analyserats utifrån en tematisk analys vilket 

enligt Bryman (2018) kan kritiseras för att vara en strategi med otydligt förfaringssätt. 

Det innebär att en kodning av insamlad data genomfördes men att koda teman är vanliga 

inslag inom kvalitativa ansatser. Att den tematiska analysen saknar ett explicit 

tillvägagångssätt framhåller den som något underutvecklad. Det blir därför viktigt att 

tydliggöra hur valet föll på de teman som kunskapsöversiktens resultat innehåller. Det är 

framförallt två anledningar som ska belysas. Det första är att ett tema grundas på 

repetition vilket i praktiken betyder att innehållet kopplat till ett visst tema är särskilt 

representativt för insamlad data och förekommer ofta och i flera av de inkluderade 

studierna. Bryman (2018) framhåller att det andra kriteriet av vikt beträffande ett temas 

validitet och legitimitet är dess tydliga relation till kunskapsöversiktens syfte och 

forskningsfrågor.  

Systematiskt vetenskapligt arbete – vad det betyder i praktiken 

Forskningsarbete innebär att först identifiera ett problem vilket mynnar ut i ett 

forskningsobjekt som det finns anledning att undersöka. Det ska finnas ett uttalat syfte 

till varför problemet behöver en lösning. Forskningen innefattar arbete med vetenskapligt 

förankrade begrepp, olika datainsamlings- och analysmetoder för att generera ny teori 

alternativt prövande av teori. Kort sagt innebär det att med hjälp av systematik lösa olika 

problem där vardagsförståelsen inte längre är behjälplig. Förklarat på det här sättet kan 

dock ge intrycket av att ett vetenskapligt arbetssätt antar formen av en linjär process där 
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det ena steget bockas av och följs av nästa i den systematiskt förutbestämda ordningen. 

En sådan förklaring kan inte annat än att sammanfattas som en förenklad bild av hur det 

går till i praktiken. Att arbeta med vetenskaplig systematik liknas mer vid att arbeta i 

varandra efterföljande loopar där närläsning av artiklar generar nya perspektiv varför 

vissa måste läsas igen som ett led i att en forskare måste förhålla sig både öppen och 

neutral för forskningsområdets olika traditioner för att skönja nyanserna av vilka teorier 

och föreställningar som dominerar.  

Centrala begrepp och definitioner 

Att definiera begrepp är ett centralt område inom vetenskapligt arbete. Enligt Bryman 

(2018) utgör begreppens betydelse en fundamental funktion för förståelsen av teori och 

generering av ny sådan. Dock kan det ge en förenklad bild. Förståelsen för begrepp skapar 

inte förståelse för teori per automatik. Teorin är mer komplex än så och består av 

djupgående dimensioner och samband. Detta forskningsområdes stora begreppsflora 

försvårade databassökningen eftersom det är tidsödande att först lära sig och sedan 

strukturera hur forskarna inom området taggar sina vetenskapliga studier för att sedan 

använda den kunskapen till att modifiera en lämplig sökstrategi som genererar tillräckligt 

många användbara träffar. Den förvirrande begreppsapparaten ledde till att handfasta 

grepp såsom att helt enkelt även leta i redan insamlade studiers referenslistor. Det ska 

framhållas eftersom det kan innebära en svaghet i form av att författarens egna 

värderingar och partiskhet kan ha utgjort en större del än vid normala fall vid insamling 

av data.  

I denna kunskapsöversikt föll mycket av arbetet på att identifiera och förstå definitioner 

av centrala begrepp och teorier för att kunna göra antaganden om forskningsområdet 

utifrån syfte och frågeställningar. Det här visade sig bli svårarbetat eftersom definitioner 

med klar och precis tydlighet var svåra att finna och snarare visade på det motsatta, dvs. 

det förekommer flera och många av dem var diffusa. De inkluderade studierna innehöll 

istället ett spektrum av synonyma begrepp och enstaka definitioner men dessa har 

tillsammans tjänat till den bild resultatets framträdande teman önskar illustrera. Att 

situationen var som resonemanget beskriver kan dock ha inneburit en viss fördel i och 

med att dessa svårigheter ledde till ett behov av att tydliggöra hur de olika begreppen 

relaterade till varandra och till kunskapsöversiktens syfte och frågeställningar istället för 

att tidigt i analysarbetet arbeta med ”den rätta definitionen”. Det är möjligt att ett sådant 

förfaringssätt har varit behjälpligt beträffande en djupare förståelse för forskningsområdet 

som annars minskat eller uteblivit. De inkluderade studiernas teoretiska ramverk 

innehåller flertalet olika teorier som texten redogjort för under resultatdiskussionen. Ett i 

förväg naivt antagande från min sida handlade om att jag trodde mig finna fler studier 

inom ramen för rumslig- och/eller konstruktivistisk lärandeteori i relation till 

forskningsfrågorna. Så var inte fallet. Något som därför önskas framhållas är vikten av 
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precision vid utarbetandet av syfte och frågeställningar. Möjligen hade fler studier hittats 

med annan typ av frågeställning och tillhörande sökstrategi med gällande avgränsningar. 

Det kan självfallet även vara så att området är underteoretiserat trots att diskursen 

framhåller uppkomsten och syftet med flexibla lärmiljöer som kopplade till rumslig- och 

konstruktivistisk teori. Istället visade resultatet på flertalet olika teorier och om dessa ska 

anses som representativa och/eller dominanta för detta forskningsområde går inte att 

besvara utifrån denna kunskapsöversikts syfte och frågeställningar.  

Forskningsetiska och samhälleliga perspektiv  

I Vetenskapsrådet (2017) resoneras det kring forskningens generella roll i samhället. 

Bilden av dagens samhälle visar på intensiv och stor förändring i relation till flera 

samhällsutmaningar. Skolan måste anpassas till dessa utmaningar för att bidra till dess 

lösningar. Ur det perspektivet spelar forskning inom utbildningsvetenskap en betydande 

roll för att bidra till hållbara och effektiva lösningar vad gäller nuvarande problem såväl 

som framtida. Kunskapens bidrag i förhållande till vetenskapliga begrepp och teorier blir 

värdefulla i arbetet med dessa utmaningars bärande fenomen och erbjuder beslutsfattare 

att ta välgrundade beslut i relation till analys- och reformarbeten. Forskningens bidrag till 

verksamma lärare har debatterats länge. Kontroverserna innehåller resonemang kring 

huruvida den har potential att påverka undervisning eller inte. Biesta (2007) framhåller 

ett pluralistiskt förhållningssätt i värderandet av forskningens bidrag och noterar att 

forskningens syfte är flera till antal. Dels har den en teknisk roll i utvecklandet av 

undervisningsmetoder men även en kritisk roll där forskningen ska bidra med kunskap 

och insikt för att verksamma lärare ska kunna värdera sin undervisning utifrån nya 

perspektiv.  

Om vi applicerar ovanstående resonemang om forskningens roll på samhälls- såväl som 

på skolnivå på resultatet i föreliggande kunskapsöversikt är det möjligt att det innehåller 

potential att bidra till den kunskap som behövs i utvecklandet av flexibla lärmiljöer i 

Sverige. Stora skattepengar står på spel eftersom Sveriges skolor står inför stora 

omkostnader beträffande nybyggnationer såväl som om- och tillbyggnationer. Resultatet 

kan eventuellt bidra till att arkitekter, designer, konstruktörer, skolledare och lärare får 

insikt i problematiken vad gäller hur de öppna ytorna och flexibilitetsbegreppet opererar 

i praktiken. Problematiken bottnar i att det inte går att upprätthålla den absoluta 

rumsuppfattningen och det behavioristiskt kontrollerade tidrummet när antalet väggar 

reduceras och ytorna öppnas upp. De flexibla ytorna leder till att de didaktiska frågorna 

när och var utmanas vilket kan uppfattas som en känsla av hinder i den pedagogiska 

praktiken. På lärarnivå kan resultatet bidra till att lärare intar ett kritiskt perspektiv och 

problematiserar de traditionella mönster deras undervisningsrepertoar innehåller. På så 

vis kan medvetenheten om vilka rumsliga dimensioner och fenomen deras 
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förhållningssätt består av öka vilket förhoppningsvis leder till att frågorna när och var kan 

besvaras på nytt. Att problematisera förståelsen för flexibilitet och öka deras rumsliga 

medvetenhet och kompetens kan på längre sikt förhoppningsvis bidra till att öka den 

ändamålsenliga användningen av flexibla lärmiljöer så de stöttar den elevcentrerade 

undervisning de önskar bedriva.  

Förslag till framtida forskning 

Den aktuella situationen vad gäller det svenska skolhusbyggandet har behandlats flera 

gånger genom kunskapsöversikten. Vid så omfattande förändringar, vilka både äventyrar 

stora summor skattepengar såväl som elevernas utbildning ur ett verksamhetsutvecklings-

perspektiv, är det viktigt att diskussionen om hur skolbyggnaderna ska utformas är 

vetenskapligt välgrundad. Samhället står även under stora förändringar och har inte varit 

så polariserat som det är nu där både meningsskiljaktigheter och klassklyftor ökar. Med 

anledning av den situation som råder blir vikten av kunskap om det sociala rummet än 

mer centralt. Så länge förhållningssättet till rummet inte teoretiseras är det den absoluta 

rumsuppfattningen som råder vilket inte skapar optimala förutsättningar för barnen och 

deras utveckling vilket får konsekvenser för det framtida samhället i stort. Avsaknad av 

teoretisering leder snarare till ett kvarvarande av traditionellt tänkande med risk för andel 

stillasittande och låg social interaktion genom förmedling av kunskap. Utifrån 

perspektivet om verksamhetsutveckling behöver eleverna få skapa mening och bilda 

kunskap genom sin lärmiljö och inte endast i den. Med ökad kunskap om flexibla 

lärmiljöer, rumslig teori och konstruktivistisk pedagogik finns det stora chanser till 

förbättringar och skolbyggnader kan utformas till sociala platser istället för endast erbjuda 

praktiska lösningar och utrymme i en verksamhet bestående av snäva föreställningar om 

den sociala produktionen av rummet. Enligt Skantze (1989) sker elevernas utveckling 

genom ett meningsskapande utbyte med andra i den fysiska miljön. De erfar och utforskar 

den med alla sinnen, genom sina känslor och sinnesstämningar och relaterar till den 

genom hela sin kropp. Deras rörelser relateras till arkitekturens rytm vilket innebär att de 

får tillgång till den fysiska lärmiljön genom kroppen och sinnena. En likformig lärmiljö 

begränsar barnens kroppsliga och sinnliga utforskande. Skolbyggnader behöver därför 

utformas för att stimulera och locka till deras aktiva utforskande och inredning, utrustning 

och rumsliga planering bör skapa föreställningar hos barnet som visar att de är centrala i 

deras kunskapsutveckling och att deras aktiva handlingar, deras tankar och intressen 

stimuleras och tas tillvara genom den fysiska lärmiljön. En sådan lärmiljö skapar 

autonoma och aktiva barn som får möjlighet att öva på att konstruera sin kunskap där 

lärmiljön är mottaglig för deras aktiviteter och stödjer dem.  

För att öka kunskap om de fenomen som ingår i ovanstående resonemang behövs mer 

forskning om sambanden mellan rummets dimensioner och konstruktivistisk pedagogik i 
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relation till miljöpsykologiskt perspektiv. Trots att diskursen om 21st century skills 

betonar övergång till flexibla lärmiljöer visar kunskapsöversikten att förståelsen för hur 

flexibiliteten fungerar i dessa lärmiljöer saknar bredd och djup. Med det i åtanke behövs 

mer forskning om hur den fungerar för att den ska kunna stödja elevcentrerad 

undervisning istället för att hindra den och bistå fler skolledningar och lärare att förändra 

och utveckla sina verksamheter. Förslag som tidigare diskuterats fortlöpande i relation 

till den tidigare forskningens resultat är teorin om affordance som kan bistå med viktiga 

insikter i hur lärare uppfattar de lärmiljöer de verkar i. Ytterligare är det av vikt att se hur 

lärare internaliserar och skapar mening av relationen mellan rumsuppfattning och lärteori 

och omsätter det i deras uppdragsuppfattning för att assistera de i utvecklandet av rumslig 

didaktik, dvs. hur deras rumsliga medvetenhet utvecklas till rumslig kompetens i relation 

till den undervisning de önskar bedriva. Jag argumenterar därmed för att utvecklandet av 

rumslig didaktik ligger i linje med verksamhetsutveckling.  

Ytterligare ett förslag till framtida forskning kopplat till flexibla lärmiljöer kan göras 

genom att se på dessa lärmiljöer i relation till the semiotic turn vilket innefattar studier av 

tecken och symbolers betydelse för meningsskapande och kommunikation. Tecken och 

symboler spelar en aktiv roll i människors sociala liv och semiotiken studerar bland annat 

hur betydelser uppfattas i kommunikativa situationer och omsätts i mänskligt handlande. 

Denna vetenskapliga inriktning har ökat i betydelse i och med den teknologiska och 

digitala utvecklingen där tecken och symboler utgör en betydande del. En fråga som kan 

ställas ur detta perspektiv är hur kan flexibla lärmiljöer utformas där semiotikens bidrag 

inkluderas i produktionen av skolans sociala rum? 

Ovisshet och antaganden är bärande begrepp inom detta forskningsområde vilket innebär 

att det får lägga grunden för den samhällsutmaning den målar upp. I och med detta 

resonemang önskar jag att forskningen problematiserar dessa antaganden och inte endast 

bidrar till att forma framtiden i enlighet med de antaganden som görs. Forskning om nya 

typer av innovativ och rumslig design behövs utanför ramen för vad diskursen avgör som 

flexibla lärmiljöer.  

En sista punkt inom förslag till framtida forskning handlar om lärarutbildningen och det 

faktum att den examinerar nya lärare utan kunskap om rumslig teori generellt och i 

relation till elevcentrerad undervisning i synnerhet. Det kan anses anmärkningsvärt med 

tanke på att en stor andel av dem kommer börja arbeta i flexibla lärmiljöer eftersom de 

stadigt ökar i antal. Att utbilda de inom det området kan minska den komplexitet det 

annars skulle addera till ett redan komplext arbete som ny lärare. De nya lärarna kan med 

en sådan utbildning i bagaget även verka som katalysatorer ute på de lokala skolorna 

vilket på sikt kan leda till verksamhetsutveckling. 
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Bilaga 1 Kartla ggning - Tabell 11 Ö versikt fo rdelning av 

metoder 

Tema Antal referenser 

 Litteratur Empirisk studie Total 

Begreppet flexibla lärmiljöer 1 7 8 

Uppkomsten av flexibla lärmiljöer som internationellt fenomen 12 3 15 

21st century skills 3 20 23 

Olika typologier 1 2 3 

Öppenhet – en nygammal företeelse 1 3 4 

Rummets dimensioner 11 15 26 

Flexibilitetsbegreppet 5 2 6 

Flexibilitetsbegreppets funktionella betydelse 3 8 11 

Flexibilitetsbegreppets komplexa betydelse 3 1 4 
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Bilaga 2 Kartla ggning - Tabell 12 Ö versikt definitioner 

Referens Land Definition lärmiljö 

OECD (2013). Innovative learning 

environments. Paris: OECD 

publications. 

Transnationell Organiserat lärande för en given grupp 

av elever runt en pedagogisk kärna 

genom ledarskap av delat lärande. 

OECD (2017b). OECD Framework for 

a module on the physical learning 

environment – revised edition. Paris: 

OECD Publications. 

Transnationell En organiserad form som täcker 

specifika lärandesammanhang för en 

grupp elever I en kontext över tid där 

platsen för lärande är en integrerad del i 

lärandet.  

  Definition fysisk lärmiljö 

OECD (2017b). OECD Framework for 

a module on the physical learning 

environment – revised edition. Paris: 

OECD Publications. 

Transnationell Fysisk lärmiljö: 

Det fysiska rummet inkluderar formell 

och informella rum där elever, lärare, 

innehåll, utrustning och teknologier 

interagerar. 

 

Referens Land Definition Flexibla lärmiljöer 

Mahat, M., Bradbeer, C., Byers, T., & 

Imms, W. (2018). Innovative learning 

environments and 

Teacher change: Defining key concepts. 

Melbourne. Retrieved from 

http://www.iletc.com.au/ 

 

Australien An Innovative Learning Environment 

(ILE) is defined in our project as the 

product of innovative space         

designs and innovative teaching and 

learning practices. Only when these two 

phenomena are successfully merged do 

we produce an innovative learning 

environment. A design may be deemed 

“innovative” but it only becomes an ILE 

once its inhabitants (teachers and 

students) teach and learn innovatively 

within them. Thus we must recognize: 

Innovative learning space designs as 

being those physical educational 

facilities designed to facilitate the 

widest array of flexibility in teaching, 

learning, and social educational activity. 

These spaces can be defined across 

typologies, for example one that our 

project uses (Dovey & Fisher, 2014) in 

association with appropriate design 

affordances. When combined, 

innovative space designs provide a 

framework that facilitates, and some 

might argue catalyses, the fullest array 

of possible learning and teaching styles. 

Innovative teaching and learning 

practices are the sum of teaching and 

learning activities that in combination, 

firstly assist in the best possible learning 

outcomes for students, and secondly 

develop in students the so-called “21st 

century learning skills” of creativity, 

collaboration, communication, and 

critical thinking. In practical terms for 

students, these skills should culminate 

in high levels of deep learning. In 

practical terms for teachers, innovative 
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practices are characterized by extensive 

use of positive mind frames. 

OECD, (2017a). Handbook of innovative 

learning environments. Paris: OECD 

Publications. 

Transnationell  Innovative learning environment= 

“• is an organic whole embracing the 

experience of organised learning for 

given groups 

of learners around a single “pedagogical 

core” (explained below); it is larger than 

particular classes or programmes 

• includes the activity and outcomes of 

learning, rather than being just a 

location where learning takes place 

• enjoys a common leadership making 

design decisions about how best to 

optimize learning for its participants”. 

Alterator, S. & Deed, C. (2016). 

Reacting to ‘irregular’ space in senior 

secondary school Curriculum and 

Teaching, 31:2 p47-69. 

Australien Irregular spaces meaning teaching 

contexts where the constraints of 

conventional classroom space are less 

evident and affordance of different 

approaches appear more so. 

Irregularities in space may include large 

open plan classrooms, cultural and 

community institutions, virtual 

environments, and non-traditional 

socially-created learning space. 

 

 

 

Referens Land Definition rum 

Lefebvre, H. (1991). The production of 

space. Oxford, UK: Basil Blackwell. 

Frankrike Rumsuppfattning – antaganden om 

rummet över tid. 

Rum – har materiella, sociala och 

mentala dimensioner och produceras i en 

trialektik. 

Harvey, D. (2006). 

Den globala kapitalismens rum: på väg 

mot en teori om ojämn geografisk 

utveckling. Stockholm: Tankekraft 

förlag AB. 

 

Storbritannien Rum – ses som både absolut, relativt 

eller relationellt men ses varken som 

absolut, relativt eller relationellt till sin 

egen natur i sig självt men kan bli något 

av det eller alla dimensionerna på en och 

samma gång beroende på 

omständigheterna som formar det. 

Massey, D. (1991). A global sense of 

place. Marxism Today, June, 24–29. 

Storbritannien Plats och rum – 

A global sense of place/Progressive 

sense of place - not self-closing and 

defensive but outward-looking. 

Frelin, A. & Grannäs, J. (2014). 

Studying relational spaces in secondary 

school: Applying a 

spatial framework for the study of 

borderlands and relational work in 

school improvement processes. 

Improving Schools, Vol. 17(2), 135–

147. 

Sverige Fysiska rum - consists of spatial 

practices that place school activities in 

pre-established environments 

Sociala rum - the space in which lived 

experience takes place and where 

meaning is created – both individually 

and communally (intersubjectively). It is 

characterized by openness and flexibility 

and is a consequence of the actions and 

interactions of individuals and groups 

Mentala rum - can be understood as the 

notion of education and schooling and 

its forms and content that structures 

ideas about teaching and learning. 

https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
https://www.adlibris.com/se/bok/den-globala-kapitalismens-rum-pa-vag-mot-en-teori-om-ojamn-geografisk-utveckling-9789186273033
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Frelin, A & Grannäs J. (2017). Skolans 

mellanrum: Ett relationellt och rumsligt 

perspektiv på utbildningsmiljöer 

Pedagogisk Forskning i Sverige årg 22 

nr 3-4. 

Sverige Fysiska rum – Skolans byggda och 

planerade lärmiljö. 

Sociala rum - uppstår genom interaktion 

mellan människor och ska förstås 

relationellt där handlingar och 

erfarenheter, men också känslor har 

betydelse 

Föreställda rum - ska förstås som 

abstrakta föreställningar om rummet, 

baserat på till exempel arkitekters, 

planerares och experters uttänkta rum 

om vad skola och utbildning ska vara 

och hur det ska utformas.  

 

Referens Land Definition Flexibilitet 

Woodman, K. (2016). “Re-placing 

Flexibility. Flexibility in Learning Spaces 

and Learning.” In The Translational 

Design of Schools, edited by K. Fisher, 51–

82. London: Sense Publishers 

Australien Flexible: able to bend without 

breaking; pliable; pliant; easily led, 

manageable; docile; adaptable; 

versatile; variable.  

Time Flexibility – the buildings ability 

to change over time  

Space Flexibility – the buildings 

transformational ability allowing 

manipulation of elements to create 

different spatial arrangements  

Use flexibility – the buildings ability to 

change the use of space without 

altering the space itself.  

Movement flexibility – the buildings 

ability allowing movement 

Goodyear, P. (2020).  

Flexible learning spaces, 1-9. 

Artikel  

https://education.routledgeresearch 

encyclopedias.com/educationaltechnology  

Australien Flexibility is the capacity to bend 

without breaking; to be able to change 

without being damaged.  

Goodyear, P. (2008). Flexible learning and 

the architecture of learning places. 

Sydney: Routhledge 

Australien Temporal flexibility – learning takes 

place at times suited to the learner. 

Spatial flexibility – learning takes place 

at locations that suite the learner. 

 USA Physical flexibility – adjustability of a 

space to the practices of individuals, 

such as meeting the special sensory 

and/or mobility needs of students.  

Abstract flexibility – the ability of built 

space to accommodate for unfore-

seeable changes such as demographic 

shifts, community needs, policy 

mandates  

Flexible properties of space: 

Fluidity – design of space for flows of 

individuals, sight, sound and air. 

Versatility – design of space that 

allows for multiple uses. 

Convertibility – design of space for 

new uses  

Scaleability – design of space that 

allows expansion or contraction. 

Modifiability – design of space which 

invites active manipulation and 

appropriation. 
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