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UR STYRDOKUMENTEN

” Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.”

För att åstadkomma en tillgänglig och användbar skolmiljö för alla, 

behövs kunskap om vad en funktionsnedsättning innebär för 

lärandet och hur miljön kan utformas för att inte verka hindrande.

Då kan gamla hinder undanröjas och nya undvikas. 



BAKGRUND

• Lärmiljöns betydelse för social och pedagogisk 

utveckling

• Tidigare projekt



ARBETETS RUM –
ETT PROJEKT MED ARKITEKTSTUDENTER FRÅN CHALMERS

Under januari 2012 påbörjades ett samarbete med 15 arkitektstudenter från Chalmers. 
De hade, under handledning av arkitekt Anna Thörnqvist, i uppgift att inventera 
verksamhet och lokaler på Toltorpsskolan för att sedan komma med förslag på 
förbättringar och omstruktureringar. Studenterna besökte Toltorpsskolan i omgångar 
under januari månad. 



FYSISKA MILJÖN

(Från SPSM: monter på Skoldagarna i Malmö 121030)
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SOCIALA OCH FYSISKA MILJÖN



PEDAGOGISKA MILJÖN
DIGITALA HJÄLPMEDEL



REFLEKTIONER KRING KLASSRUM 1A



DOKUMENTATION GENOM VÅR BLOGG



ELEVERNAS TANKAR OCH REFLEKTIONER

� Hur lär du dig bäst? 

� När jag inte förstår en uppgift vill jag …….

� Hur vill du sitta när du jobbar?

� Vill du helst ha en egen bänk eller runda bord och en egen låda?

� Berätta vad du tycker ska finnas i ett klassrum!

Frågor till elever i 1A
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CITAT FRÅN ELEVERNA
VAD SKA FINNAS I KLASSRUMMET?

o Mera färg på  väggarna. Vita väggar är tråkigt. Annat golv, trä vore fint. En soffa ska 
det finnas. Nya och finare gardiner. 2 st blommor behövs.

o En gång lyssnade vi på 'fem små apor hoppade i sängen' och då kunde jag inte 
koncentrera mig, men med lugn musik kan jag koncentrera mig. 

o Jag skulle vilja ha en myshörna. En soffa med lite mer kuddar. Där kan man sitta när 
man vill ta det lugnt och läsa en bok eller ha lugn och ro. 

o Man behöver bra stolar som inte är så hårda att sitta på. 

o Trekantiga bänkar, pennfack i bänken, mera iPads, soffa, färg på väggar.

o Blommor i fönstren, runda bänkar, soffa, mera iPads, bord, färg på väggarna, gardiner, 
krokar till ryggsäckarna, matta.

•



CITAT FRÅN INSPELADE INTERVJUER

o Jag skulle gärna vilja ha fotbollstavlor. Fotboll är det som jag älskar mest och när 

jag arbetar då tänker jag hela tiden på fotboll, inte på matten. När jag tänker på 

fotbollen, då blir jag.. hur ska man säga det... då blir jag lite smartare om jag tänker 

på fotbollen... om man säger så...

o Det beror på vad det är för ämne. Matte.. då behöver jag både fröken och kompis. 

Ibland tänker jag själv lite... pyttelite... Men veckans bokstav, då behöver jag bara 

tänka själv. 

o Man kan bygga upp väggar så att det blir två rum av ett. I det lilla kan man jobba 

med iPads och i det stora jobbar man med det andra. 

o Ute lär jag mig bäst. Där känner jag mig mest hemma. 



VI SKULLE GÄRNA VILJA ……

• skapa ett prototypklassrum i 1A på Toltorpsskolan

• sprida idéer om hur ett modernt klassrum kan se ut

Vi vill visa:

• hur man kan skapa rum i rummet

• hur vi kan ge utrymme för ett flexibelt arbetssätt som ger alla 

barn likvärdig utbildning

• hur vi får en lustfylld skola med optimalt lärande


