
Fysisk lärmiljö och 
differentierad undervisning 

Malin Valsö
Leg. psykolog

Att skapa lärmiljöer som främjar kommunikation, 
nyfikenhet, engagemang, kreativitet och samarbete



Fysisk lärmiljö och differentierad undervisning 

Fysisk lärmiljö: 
lärande, kreativitet 

och samarbete

Lärsituationer och 
lärmiljöer

Utveckla den 
fysiska lärmiljön



Tillgänglig hybridlärmiljö
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slido.com/kompetento

• Under föreläsningen har du möjlighet 
att skicka in frågor digitalt.

• Gå till slido.com/kompetento

• Gilla andras frågor som du tycker är 
intressanta för större chans att de tas 
upp och blir besvarade.



https://padlet.com/malin_valso/220318fysisklarmiljo
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https://padlet.com/malin_valso/220318fysisklarmiljo
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Jag arbetar som/med....
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Pedagogisk 
lärmiljö

Social 
lärmiljö

Fysisk 
lärmiljö



Lärsituationer
SP

SM

• Presentation

• Produktion 

• Interaktion 

• Reflektion

• Rekreation 

M
al

in
 V

al
sö

• Genomgångar / 
presentation 

• Enskilt arbete

• Pararbete

• Grupparbete

• Samtal och diskussioner i 
helklass
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Reflektera och anteckna

Vilka lärsituationer vill vi kunna 
erbjuda?
• Vilken är den vanligaste 

lärsituationen?
• Vilken/vilka lärsituationer 

fungerar väl för hela 
klassen/gruppen?

• Finns behov av att kunna växla 
mellan olika lärsituationer under 
en enda lektion?
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SP
SM

• Presentation

• Produktion 

• Interaktion 

• Reflektion

• Rekreation M
al

in
 V

al
sö • Genomgångar 

/ presentation 

• Enskilt arbete

• Pararbete

• Grupparbete

• Samtal och 
diskussioner i 
helklass



Fysisk lärmiljö:
lärande, kreativitet 
och samarbete
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Fysisk 
lärmiljö

Minne 

Koncent
-ration

Uthållig-
het

Problem
-lösning

Kreati-
vitet 

Språk-
utvecklin

g

Språk-
förståels

e

Mate-
matisk

förmåga

Trygghet

Sociala 
beteen-

den
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Nyanländ

Asperger

Autism

Dyslexi

Sociala 

svårigheter

Hög 

frånvaro

Svag 

motivation

Bristande

arbetsminne
Svag 

begåvning

Svårt att 
planera Depri-

merad

Diabetes

Hörsel-

nedsättning

ADHD

Närsynt

”Normal”

Särskilt

begåvad

Språk-

störning

?

B
rå

ks
ta

ke

Jobbar 

snabbt

D
ys

ka
lk

yl
i

Jobbar 

långsamt

ADD

Klassen:
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Hur vet man att man 
har lärt sig något?
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• Multitasking = omöjligt. Våra hjärnor 
har bara en processor. Det vi egentligen 
är att växeljobba.

• Att växeljobba leder till 
• sämre inlärning och prestation, 

jämfört med att göra uppgifterna 
en i taget efter varandra.

• försämrar läsförståelse, leder till 
fler misstag och gör att det tar 
längre tid att utföra uppgifter 

• Ju mer vi multitaskar, desto sämre blir 
vi på det.



Kognitiva 
svårigheter

Stress
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När man lär 
sig mår 
man bra

När man 
mår bra lär 

man sig 



Ljud
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• Buller skapar stress. Stress gör att vi 
lär, mår och tanker sämre. 

• Oväntade plötsliga ljud stör mest.
• Röster stör näst mest. 

Vi störs mer om någon pratar om 
samma ämne som vi jobbar med. 

• Långt från ljudkällan = uppfattar
sämre. 
De som är svaga i språket/ämnet
påverkas mest.

• Musik försämrar inlärningen.



https://padlet.com/malin_valso/220318fysisklarmiljo
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Hur är ljudmiljön 
i dina lärmiljöer?
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Synintryck

Rörligt Rörigt

• Visuellt buller = rörliga 
och röriga miljöer. 

• Rörlighet drar till sig 
vår uppmärksamhet

• Rörighet gör det svårt 
att sortera 
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Visuellt buller: rörligt



Visuellt buller: 
rörigt

• Rörighet gör det svårt att sortera och 
hitta rätt information.

• Risk för att fastna vid det som inte är 
relevant för stunden.
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Visuellt buller: rörigt

• Rörighet gör det svårt att sortera och hitta 
rätt information.

• Risk för att fastna vid det som inte är 
relevant för stunden.
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https://padlet.com/malin_valso/220318fysisklarmiljo
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Hur är den visuella miljön 
i dina lärmiljöer?
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Gruppsamtal: roller och ramar 

Alla ansvarar för att 
hålla koll på tiden

Alla ansvarar för att 
alla kommer till tals

Alla ansvarar för att 
hålla sig till ämnet

27



Diskutera

1. Presentationsrunda
1. Namn

2. Yrke

2. Berätta om de vanligaste 
distraktionerna i era 
lärmiljöer.

3. Om ni har tid: hur påverkar 
olika lärsituationer auditiva 
och visuella distraktioner?

28

Vilka är de vanligaste 
distraktionerna 

(auditiva eller visuella) 
i dina/era lärmiljöer?
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• Ombonat, men inte överbelastat
• Växter!
• Möjlighet att sätta sin prägel 

skapar trivsel och tillhörighet
• Orienterbarhet – det ska vara lätt 

att hitta

Trivsel 



Kreativitet

•Känsla av rymd och högt i tak

•Utomhus
• Promenad

• Uteklassrum

•Aula, samlingsrum

•Blått skapar känsla av rymd –
blåa skärmar



Lärsituationer 
och 
lärmiljöer



Möblera utifrån lärsituation



Gruppbordsmöblering
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Biosittning

34



Hästsko-
sittning 

35



Arbetsplats-
modellen 
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Matcha lärsituation med fysisk lärmiljö
SP

SM

• Presentation

• Produktion 

• Interaktion 

• Reflektion

• Rekreation 

M
al

in
 V

al
sö • Genomgångar 

/ presentation 

• Enskilt arbete

• Pararbete

• Grupparbete

• Samtal och 
diskussioner i 
helklass



Biosittning Gruppbordsmöblering Hästskosittning Arbetsplatsmodellen

Fördelar

• Fokus på 
genomgångar och 
enskilt arbete

• Minimerar visuella 
och auditiva 
distraktioner

• Alla ser tavlan vid 
genomgångar

• Enkelt att vända 
eleverna om vid 
grupparbeten

• Fokus på grupparbete, 
bra bordsyta för 
mycket material

• Fungerar väl vid 
klassråd och andra 
diskussioner i helklass

• Alla ser tavlan och 
den som håller 
genomgångar

• Tydliga miljöer för 
olika typer av 
lärsituationer

• Fokus på 
genomgångar och 
enskilt arbete

• Minimerar visuella 
och auditiva 
distraktioner

Viktigt att 
komplettera med, 

tänka på eller möblera 
om för

• Grupprum/platser för 
grupparbete som 
kräver mycket 
bänkyta/material

• Bänkskärmar för att 
minimera 
distraktioner vid 
enskilt arbete 

• Instruktioner behöver 
finnas vid varje 
elevarbetsplats

• Saknar bänkyta att 
skriva på vid 
genomgångar

• Kräver större 
ommöblering vid 
grupparbete än 
biosittning

• Grupprum/platser för 
grupparbete 

• Bänkskärmar för att 
minimera 
distraktioner vid 
enskilt arbete 

• Grupprum/platser för 
grupparbete 

• Genomtänkt 
lektionsdesign

• Instruktioner behöver 
finnas vid varje 
elevarbetsplats

• Saknar bänkyta att 
skriva på vid 
genomgångar
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Gruppsamtal: roller och ramar 

Alla ansvarar för att 
hålla koll på tiden

Alla ansvarar för att 
alla kommer till tals

Alla ansvarar för att 
hålla sig till ämnet
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Diskutera

40

Hur väl är möblering och olika 
lärsituationer synkade hos er?



Utveckla 
flexibla 

lärmiljöer 
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Pedagogisk 
lärmiljö

Social 
lärmiljö

Fysisk 
lärmiljö



En pågående 
process

Elevers 
behov

Rum och 
platser

Lär-
situationer 

Möblering 
och 

inredning

Minimera 
distraktioner 



Nyanländ

Asperger

Autism

Dyslexi

Sociala 

svårigheter

Hög 

frånvaro

Svag 

motivation

Bristande

arbetsminne
Svag 

begåvning

Svårt att 
planera Depri-

merad

Diabetes

Hörsel-

nedsättning

ADHD

Närsynt

”Normal”

Särskilt

begåvad

Språk-

störning

?

B
rå

ks
ta

ke

Jobbar 

snabbt

D
ys

ka
lk

yl
i

Jobbar 

långsamt

ADD

Klassen:
Vilka elever har ni? 

Vilka behov har 
eleverna?



Vilka rum har ni? 
Inne? Ute?



Reflektera och anteckna

Vilka lärsituationer vill vi kunna 
erbjuda?
• Vilken är den vanligaste 

lärsituationen?
• Vilken/vilka lärsituationer 

fungerar väl för hela 
klassen/gruppen?

• Finns behov av att kunna växla 
mellan olika lärsituationer under 
en enda lektion?
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SP
SM

• Presentation

• Produktion 

• Interaktion 

• Reflektion

• Rekreation M
al

in
 V

al
sö • Genomgångar 

/ presentation 

• Enskilt arbete

• Pararbete

• Grupparbete

• Samtal och 
diskussioner i 
helklass



Välja möblering

Vilka lärsituationer vill vi kunna 
erbjuda?

• Vilken är den vanligaste lärsituationen?

• Vilken/vilka lärsituationer fungerar väl för 
hela klassen/gruppen?

• Finns behov av att kunna växla mellan olika 
lärsituationer under en enda lektion?

Prioritera era lärsituationer

• Besluta er för en basmöblering i 
basrummen. 

• Komplettera basmöbleringen så att 
anpassningar till andra lärsituationer kan 
göras vid behov.
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Svårt att prioritera?
Välj det som fungerar bäst för 
flest elever. Lägg särskild vikt 
vid de elever som har störst 
utmaningar.
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Möblera grupprum, 
torg och andra 
utrymmen för att 
komplettera 
grundmöblering och 
typ av lärsituation som 
erbjuds i 
klassrummen.



Kompletterande 
lärmiljöer

• Både samvaro och avskildhet (reträttplatser)

• Skapa rum i rummet genom skärmar, 
spaljéer och varierat möblemang

• Varm belysning – främjar sociala beteenden

• Möbler i grupp – främjar samvaro

• Möbler läng med väggarna – minskar samtal

• Lätt möbler = flyttbara – främjar social 
interaktion
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Gruppsamtal: roller och ramar 

Alla ansvarar för att 
hålla koll på tiden

Alla ansvarar för att 
alla kommer till tals

Alla ansvarar för att 
hålla sig till ämnet
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Diskutera

51

• Hur skulle du vilja utveckla den 
fysiska lärmiljön för att matcha 
differentierad undervisning? På 
kort sikt? På lång sikt? 

• Vilka utmaningar finns det?
• Vilka möjligheter?



Utvärdera den fysiska miljön

Bedöm era befintliga lärmiljöer
• Mät ljudnivån vid olika

aktiviteter. 
• Från elevernas platser:

• Vad ser du? 
• Vilka distraktioner finns?

• Hur väl är möbleringen synkad
med lärsitautionerna?

• Vilka kompletterande lärmiljöer
finns?

• Annat?
52



Utveckla lärmiljön
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Minimera distraktioner 

• Möblera om

• Stäng dörren

• Stäng fönstret

• Frostad plast

• Rensa information

• Var sak på sin plats

• Vädra!

• Skapa rum i rummet  

• Tillåt keps och luva
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Sammanfattning

Utgå från hela gruppen, 
inte bara från normen.

Minimera distraktioner.
Synka möbleringen med 

lärsituationer.
Utvärdera kontinuerligt. 
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Enskild reflektion. Skriv i Padlet

Skriv ner dina två viktigaste 
poänger eller verktyg från 

dagens föreläsning.

Vad är nästa steg för dig 
avseende att utveckla flexibla 

lärmiljöer?
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Malin Valsö
leg. psykolog
malin.valso@elevhalsokonsulterna.se

0739-37 39 68 
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