Framtidens
klassrum

EKV

Framtidens klassrum. Vi vet inte idag hur framtidens skola kommer att se ut. Det innebär att vi behöver kunna skapa lärmiljöer
som är föränderliga men som för den skull inte förlorar sin funktion.
Grunduppsättningen i Legolådan är framtagen med utgångspunkt
att kunna skapa varierade lärmiljöer för att kunna möta både
pedagogiska, organisatoriska och individuella behov hos elever
och pedagoger. Produkterna till legolådan har tagits fram i samarbete
med verksamhetsutvecklare, arkitekter och formgivare där vi har
utgått från pedagogiska behov, form som följer funktion!

Legolådan – möblerna

Tea, hög pall,
4 st

Tea, låg pall,
5 st

Tova, bänk,
4 st

Kompis,
multimöbel, 2 st

Opus halvrunt,
2 st

Maria, snurrstol,
1 st

Opus, arbetsbord, Softy, sittpuff,
11 st
1 st

Zack, pelarbord, Essie, skärmvägg Essie, skärmvägg
1 st
liten, 2 st
stor, 1 st

Opus,
arbetsbord, 4 st

Liv barn,
26 st

Finn, förvaring,
1 st

Felix, högt bord,
1 st

Kombinera och möblera. Vi vet att klassrummen behöver varieras efter olika behov och undervisningssituationer. Möblerna ska fungera som legobitar som kan möbleras i olika uppställningar.
En del möbler behöver kunna fungera i olika kombinationer och ha dubbla funktioner. EKV har
tillsammans med verksamhetsutvecklare, pedagoger och elever skapat en strategi för att möta
skiftande behov och ge möjlighet till variation.
Med Framtidens klassrum vill vi skapa förutsättningarna för att klassrummen ska kunna fungera
på många olika sätt, idag och i framtiden. Det är en kombination av klassiska skolmöbler och en
serie nyheter som säkerställer önskningar och behov i skolan.
Med hjälp av möblerna i legolådan kan vi erbjuda eleverna en variation av sittningar, höga och
låga samt mjuka och hårda, en variation som ofta efterfrågas men sällan tillgodoses.

»Här skulle jag sätta mig om jag vill sitta för mig själv ett tag.«
Elev i årskurs 2 om Kompis.

Legolådan som hjälpmedel. För att kunna möta olika behov hos elever, pedagoger och undervisningssituationer krävs det en lärmiljö som enkelt går att förändra och anpassa. Utifrån en
grunduppsättning möbler kan legolådan användas till att skapa olika klassrumstyper anpassat efter
undervisningssätt. Med samma uppsättning av möbler kan varje klassrum erbjuda en variation av
lärmiljöer. Vi visar tre möblerade exempel men möjligheterna är många, kanske ändlöst många.

Scenen Presentation, genomgång och
föreläsning – från en person till flera mottagare med möjlighet till dialog.

Grottan Koncentration, reflektion och
analys – avdelad individuell miljö med
minskade syn- och ljudintryck.

Labbet Pröva, testa och producera – utforskande miljö för grupparbete där det ofta ingår
laborativt material.

Lägerelden Möten, diskussion och reflektion
– miljö för samarbete och fördjupning i mindre
grupper.

Vattenhålet Socialt, interagerande
och rast – informella spontana möten
mellan flera personer.

»För att kunna förändra och anpassa
mitt arbetssätt efter min elevgrupp
behöver klassrummet erbjuda micromiljöer som inte kräver att jag möblerar
om mellan varje lektion.«
Pedagog

Möblering - Kommunikation I den här möbleringen skapas möjlighet till undervisning som
fokuserar på kommunikation och samarbete.
Främsta lärmiljöer är Labbet och Lägerelden.

Möblering - Projekt En möblering som erbjuder
en stor variation, där eleverna rör sig emellan
beroende på uppgift eller efter de individuella
behoven hos respektive elev.

Möblering - Traditionellt Klassrummet domineras av Scenen, en klassisk uppställning för
föreläsningar och genomgångar. Visst utrymme
för individuella anpassningar.

»Det är skönt att man kan gunga lite på den.«
Elev i årskurs 7 om Liv.

EKV

Meeting
People

EKVs möbler tillverkas i egen fabrik. Vår fabrik ligger i Osby – en modern, automatiserad maskinpark och med ett arbetsteam med stort hantverkskunnande. Vårt fokus ligger huvudsakligen
på skolmöbler. Vi vill skapa förnuftiga produkter för slutanvändaren. Våra produkter håller en
hög kvalité och har ett tillgängligt pris.
Med egen produktion kan vi vara flexibla. Vi har en hög leveranstrygghet, och vi är snabba
på specialbeställningar, höjder, mått och kulörer. Det ger en jämn och hög kvalité.
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