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Abstract

This study aims to examine what students in two schools think of the physical environment in their 

school, and how this affect their studies. My main question I wanted to answer was:

How does the students think that the physical environment affect their day in school?

I also wanted to find out what the students think is important in the physical environment in their school.

The study is based on interviews with students i two different schools. One secondary school, in which 

three eight-grade students were interviewed, and one high school in which two students were 

interviewed.

The result of the interviews is that the students think that their work in school is affected by the physical 

environment. The most important things is to feel safe in school and to have the possibilities to do 

studies without limitations in the environment, for example room to do their own studies, and a 

flexibility and variation in the environment. The interviews also tell that the students think that their 

possibility to have influence on the environment is important, and that the school listens to their 

suggestions. The difference between the two schools is significant, and this also shows in how the 

students describe the environment in their schools.

The study also discuss what learning is, and how the environment can be adapted to encourage students 

to learn, both in class and outside between classes. The environment is also important when it comes to 

the ability to adapt the pedagogy to the current curriculum, because of the changes in pedagogy that has 

occured in the decades that has passed since many schools, like the high school in this study, were built.
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1. Inledning

Varje dag går nästan en och en halv miljon elever i skolan, och möter där över etthundrafemtiotusen 

pedagoger som har skolan som arbetsplats. Mycket finns skrivet om mötet mellan eleverna och den 

pedagogiska verksamheten samt hur denna verksamhet bedrivs. Mindre fokus ligger på den fysiska 

miljö eleverna möter varje dag i form av lokalerna de vistas i under en stor del av årets timmar, samt hur 

dessa lokaler påverkar elevernas skoldag.

1.1 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vad eleverna själva anser om den fysiska miljö de vistas i varje 

vardag under veckan. Med intervjuer av elever i två olika skolor i en kommun utanför Stockholm med 

skilda fysiska miljöer, där den ena är upprustad nyligen och den andra haft samma lokaler sedan den 

byggdes, vill jag ta reda på hur eleverna tror och tycker att dessa lokaler påverkar arbetsmiljön i skolan. 

Min huvudfrågeställning har varit:

Hur anser elever i två skolor att skolornas fysiska miljö påverkar deras arbetsdag i skolan?

Till detta har kommit ett antal delfrågor:

Vad anser eleverna vara viktigt i skolmiljöns utformning?

Hur påverkar lokalerna deras studier samt deras sociala tillvaro i skolan?

Hur väl anpassad är den fysiska miljön till de styrdokument man har att förhålla sig till?

1.2 Styrdokument
Det finns några olika regler och styrdokument som skolan måste förhålla sig till och anpassa sin 

verksamhet efter, vilket även inkluderar den fysiska miljön.  Arbetsmiljölagen är en av dessa, 

läroplanerna för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna (Lpo 94 & Lpf 94) är två 

andra.

Arbetsmiljölagen som finns i Sverige var, när det gäller skolan, tidigare något som bara gällde lärare. 

Sedan 1990 gäller den dock även samtliga elever (Arbetsmiljölagen, s 6). Med arbetsmiljön menas 

allting som påverkar människors arbetsliv, och här ingår förutom den fysiska miljön även sociala och 
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organisatoriska faktorer (Schürer 2006, s 27). Att arbetsmiljölagstiftningen även gäller elever innebär att 

de regler som finns kring fysisk miljö på alla arbetsplatser även gäller för skolan. Skolan ska alltså 

ansvara för att det är en god arbetsmiljö (Arbetsmiljölagen, s 13)

När det gäller läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan (Lpo 94 och Lpf 94) som skolan ska 

arbeta efter så säger den inte så mycket om den fysiska miljön och arbetsmiljön. Under en punkt går 

dock att läsa att ”alla som jobbar inom skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande” (Lpo 94, s 12). Läroplanen nämner också riktlinjer om att ”alla som arbetar i 

skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön” (Lpo 94, s 13).

De senaste läroplanerna, ledde till krav på förändringar som behövdes för att kunna uppnå de mål som 

satts upp. En av dessa förändringar var att man började omorganisera skolan utefter arbetslag och 

arbetsenheter. Man behöll en del av de idéer från 70-talet där man talade om skolan i termer av ”hem”. 

Dessa idéer handlar om elevernas tillhörighet och identifikation med gruppen och skolans rum, och är 

fortfarande aktuella i dagens tankar kring skolans byggnader (Björklid 2005, s 61).

1.3 Tidigare forskning
Svenska kommunförbundet har skrivit en rapport utgiven år 2003 baserad på en enkätundersökning man 

gjorde med elever, lärare och rektorer. Man har utifrån de svar man fick på enkäten tagit fram ett index 

på hur viktiga respektive grupp anser att olika områden i skolan är. Dessa områden kan vara alltifrån den 

fysiska miljön, såsom lokaler och städning, till mer pedagogiska områden som ledarskap och 

lärarkompetens. Detta har sedan ställts i relation till avgångsbetygen hos eleverna och man har därifrån 

kunnat sammanställa hur viktig varje faktor är för skolans resultat eller utbildningskvalitet. Det man 

kommer fram till är att den fysiska miljön har betydelse, enligt både rektorer, lärare och elever. Den 

tillmäts inte lika stor betydelse som ledarskap och lärarkompetens, men är dock en viktig del. Dessutom 

får den fysiska miljön låga betyg av de som svarar på enkäten vilket gör att man antar att en förbättring 

av den fysiska miljön borde vara högt prioriterad. Undersökningen visar att det finns ett samband mellan 

hur bra kvalitet skolan håller enligt lärare och elever, och hur bra betyg eleverna får när de går ut 

högstadiet. Den visar även att lokalerna inte har den största betydelsen för hur effektiv skolan är, även 

om de fortfarande har en ”signifikant betydelse”. Dock har den fysiska miljön klart mindre betydelse än 

lärarna och ledarskapet (Svenska kommunförbundet 2003, s 11).
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En enkätundersökning som gjordes år 2002 av arbetsmiljöverket riktade sig till rektorer i hela Sverige. 

Man ställde där frågor om arbetsmiljön i skolorna och vilka problem som finns. De problem som 

rektorerna uppfattade var störst inom den fysiska arbetsmiljön var först och främst ventilationen som var 

för dålig. Detta var också det som oftast påtalats av skolans personal. Vid sidan av detta var också 

möblemang och ergonomi något som uppfattades som ett problem. Arbetsmiljöverket skriver att 

möbleringen inte hängt med i takt med att pedagogiken förändrats genom att gå från 

katederundervisning till att mer handla om egen inlärning där eleverna själva tar reda på fakta 

(Arbetsmiljöverket 2002, s 27). Datorn har också börjat användas mer, och det är främst här som 

problemen finns, då arbete vid datorer kräver andra möbler som datorbord och speciella stolar som går 

att reglera. Detta har man inte satsat på i lika hög grad vilket lett till arbetsmiljöproblem. Städning, 

framförallt av toaletter, samt bullernivån var de två andra största problemen som identifierades. 

Bullernivån har exempelvis medfört en stor ökning av lärare som fått tinnitus (Arbetsmiljöverket 2002).

Ann Skantze genomförde i mitten av 80-talet en studie, redovisad i hennes avhandling Vad betyder  

skolhuset? (1989), som undersökte hur elever ser på den fysiska miljön i skolan. Hon undersökte tre 

olika skolor som byggdes på 20-talet, 60-talet respektive 70-talet. Det är en empirisk studie som bygger 

på intervjuer med elever i de olika skolorna. Liksom många andra såg hon brister i hur lokalerna är 

anpassade till eleverna och undervisningen. Det hon kom fram till var att skolmiljön som den är 

uppbyggd idag i många skolor, liksom på 80-talet när undersökningen genomfördes, uppmuntrar till att 

läsa och skriva tyst och stillasittande vid sin bänk (Skantze 1989, s 144f). Mer som en lokal där ett 

effektivt arbete ska utföras, där byggnaden mer blir som en maskin där skolverksamheten ska bedrivas. 

Detta i motsats till resultatet av hennes undersökning bland eleverna som visade hur ”barnen och 

ungdomarna skapar mening, bildar kunskap och löser sina utvecklingsuppgifter, inte bara i miljön utan 

också av miljön”(Skantze 1989, s 145). Därför är det viktigt, menar hon, att när man bygger en ny eller 

bygger om en skola måste denna kunskap, om hur miljön skapar mening och kunskap för eleverna, tas 

tillvara och också påverka hur skolmiljön ser ut (Skantze 1989, s 145). Resultatet av intervjuerna visade 

också att eleverna känner en stor tristess i sitt skolarbete, vilket har att göra med hur den fysiska miljön 

är utformad. Detta leder till att eleverna tar en passiv roll i skolarbetet, och gör att skolans fysiska 

miljöer blir ett hot mot utvecklingen hos eleverna (Skantze 1989, s 146).
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1.3.1 Begreppet lärande

I tidigare forskning i ämnet betonas att lärande inte är något man endast får av böcker och lärare på 

lektioner i skolan. Det är något som även sker i informella situationer, alltså situationer som inte sker 

under de mer formellt styrda lektionerna. Detta lärande kan ske i kontakt med andra människor, men 

även i mötet med miljön i ens närhet.

Erik Wallin, professor i pedagogik som skrivit kring skolans fysiska miljö, definierar detta som 

”livslångt lärande” och beskriver det som något som inte behöver vara formellt som i skolans 

organiserade lektioner utan gäller i alla situationer där människor utvecklas (Wallin 2000, s 11). Detta är 

alltså något som sker både i formella lärosituationer och informella sammanhang vid sidan av 

lektionstillfällen. Därför menar han att man i lärande även behöver inkludera utveckling i en vidare 

mening. Han tar som ett exempel att det kan vara viktigt med en fikahörna för äldre elever, på samma 

sätt som det på arbetsplatser eller i ett bostadsområde behövs platser att umgås vid, vilket bidrar till 

utveckling av eleverna (Wallin 2000, s 23). Vidare skriver Wallin om hur miljön i skolan bidrar till 

elevernas allmänna utveckling, identitetsskapande, lärande och ”gemenskapande” inom de ramar som 

sätts i läroplanen. Därför ska skolmiljöerna vara både estetiskt, pedagogiskt och psykosocialt 

stimulerande (Wallin 2000, s 23).

Pia Björklid som skrivit avhandlingen Lärande och fysisk miljö (2005) använder sig i sin studie av ett 

interaktionistiskt synsätt, vilket innebär att miljön och personer som befinner sig i miljön påverkar 

varandra. Individerna påverkar miljön och miljön påverkar individerna. I skolan gäller detta dels den 

fysiska miljön, men även den sociala och kulturella omgivningen som både påverkar och påverkas av 

individerna som befinner sig där. I detta ingår också att olika individer uppfattar miljön på olika sätt 

(Björklid 2005, s 27).  Detta synsätt medför också att man måste skilja på formellt och informellt 

lärande, där formellt lärande är det som sker i ett sammanhang som är formaliserat, där det är meningen 

att lärande ska ske inom skolverksamheten, alltså lektioner. Informellt lärande är det som sker utanför 

dessa ramar. Här ingår allt lärande som sker i miljöer och situationer utanför de i klassrummen under 

lektionerna, men som fortfarande är viktigt för elevernas utveckling. Därför blir det enligt Björklid 

viktigt att miljöerna är utformade så att de väcker frågor hos eleverna och ger erfarenheter som 

skolverksamheten kan ge svar på, eftersom även situationer utanför lektionstiden innehåller pedagogik 

och lärande (Björklid 2005, s 28). 
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1.3.2 ”Lokalernas normerande struktur”

De begränsningar som finns i det hierarkiska tänkandet i det gamla skolsystemet gör enligt Ann Skantze 

att eleverna ser att deras uppgift främst är att klara av skolan på det sätt som man tror förväntas, och på 

så sätt infogar man sig till denna värld. Detta går ut över andra uppgifter, som att själva lära sig förhålla 

sig till sitt arbete samt att konstruera kunskap och lära sig hur man tar till sig den med de resurser som 

finns (Skantze 1989, s 139). Hon menar alltså att elevernas egen kreativitet och utvecklande förmåga att 

själva lära riskerar att undergrävas av att de anpassar sig till vad man tror att skolan förväntar sig.

Arkitekten Patrick Bjurström skriver att utformningen och förändringen av skolan ur ett arkitektoniskt 

perspektiv påverkas av många olika faktorer i samhället. Dels genom de olika krav som finns över 

vilken standard som ska hållas samt de olika ideal som finns i samhället kring utformning och estetik. 

Men även ekonomi, läroplaner och pedagogik påverkas (Bjurström 2004, s 8). I takt med att dessa saker 

förändras måste även skolan utvecklas. Detta när det exempelvis gäller att undervisningen ska ske kring 

arbetslag, elevaktiva arbetssätt, samt de uppdrag och uppgifter skolan har och som sätts av de rådande 

läroplanerna (Schürer 2006, s 19f). Alan Schürer, som skrivit en doktorsavhandling kring skolans 

fysiska miljö, skriver att skolans byggnader påverkar eleverna när det gäller hälsa, välbefinnande, lust 

att lära och kreativitet. Den sätter även ramar för den sociala samvaron och säger något om vad 

samhället prioriterar i sina resurser (Schürer 2006, s 21). Wallin menar dock att skolans lokaler även i 

sig innehåller normer för vilken undervisning som ska bedrivas samt hur den ska bedrivas. Det är 

lokalerna som sätter gränserna för hur undervisningen kan eller får utföras (Wallin 2000, s 30). Han 

beskriver detta som ”lokalernas normerande struktur”, och menar vidare att de strukturer som finns idag 

och som sätter ramarna kring undervisningen försvinner om lokalerna utformas på ett annat (Wallin 

2000, s 29).

1.3.3 Identitetsskapande utifrån miljön

Pia Björklid menar i sin avhandling att skolans fysiska miljö genom sitt utförande och skick ger eleverna 

signaler om hur välkommen man är, eller inte är, i dessa miljöer (Björklid 2005, s 33). Skantze är inne 

på samma spår, och menar att det är viktigt att skolans lokaler är både tydliga och varierade istället för 

de stela anonyma byggnader de ofta är. En viktig del av barn och ungdomars utveckling är hur de 

upptäcker sin omgivning och sin egen relation till den. Om omgivningen då är otydlig, anonym och 

enkel så innebär det enligt Skantze att den enligt eleverna blir otydlig och oidentifierbar, och därmed 

helt saknar identitet (Skantze 1989, s 145f).
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Skantze anser att miljön i skolan ska präglas av inspiration och vilja till kunskap, att det finns möjlighet 

och mening i att finna kunskap och frågor som uppmuntrar till att ta reda på svar. Detta gör även att 

eleverna reflekterar utifrån miljön och deras egen relation till den, vilket Björklid också diskuterar. Man 

skapar en identitet kring platsen och omgivningen. Dels skapar man en identitet för platsen, en 

platsidentitet, men vidare så skapas också ens egen identitet i relation till omgivningen där man befinner 

sig (Björklid 2005, s 180). Allt i skolans utformning, inredning och underhåll är med och skapar den 

bild man som elev har av skolan, och alltså hur eleven identifierar platsen. Utformning och inredning 

bör som tidigare nämnts, enligt Skantze vara varierad och tydlig. Björklid pekar också på faktumet att 

skolans skick och utformning ger eleverna en uppfattning om skolverksamhetens kvalitet. Skolor som 

ger ett förfallet intryck och har mycket klotter och vandalisering kan ge signaler till eleverna om att de 

destruktiva krafterna i skolan är de som styr (Björklid 2005, s 34f).

Vid sidan av de fysiska förutsättningarna i miljön får man även intryck av den sociala verksamheten i 

skolan, i form av det man själv och andra gör på platsen. På så sätt kan även en plats som ger ett tråkigt 

eller anonymt intryck ändå ge upphov till en positiv bild om det är så att det sociala livet är positivt, 

vilket då kan överväga det fysiska intrycket (Björklid 2005, s 53). Även Wallin menar att skolmiljön har 

betydelse för elevernas identitetsskapande och lärande, vilket också är anledningen till att strävan måste 

vara att en stimulerande skolmiljö skapas (Wallin 2000, s 23). Det är alltså så att eleverna bland annat 

utifrån sina erfarenheter från och relationer till platsen, skapar sin egen identitet genom platsen. Den 

identitet man har i skolan är alltså bland annat påverkad av själva skolbyggnaden med dess former, 

färger och utsmyckning. Björklid påpekar dock att varje skolas unika karaktär kan förändras och 

förstärkas genom att arbeta med att utveckla de speciella drag som är unika för skolan och därmed 

utvidga sin identitet (Björklid 2005, s 54). För att förändra dessa drag, och därmed elevernas bild av 

platsen, är det också viktigt att eleverna kan och får vara med och påverka platsens utformning och 

utseende. Pia Björklid betonar vikten av detta bland annat utifrån ett demokratifostrande perspektiv. Hon 

menar att elever som får vara med och påverka och får gehör för sina idéer lär sig hur det fungerar med 

demokrati och också kommer att vara bättre utrustade för framtiden med denna kunskap. Detta är 

mycket mer effektivt än att bara lära sig om demokrati vid skolbänken (Björklid 2005, s 178). Också 

Skantze menar att det är viktigt att man tar vara på ungdomarnas åsikter, som hur de använder sig av 

skolan och vad de tänker och tycker kring skolbyggnaderna. Det gör också att ungdomarna får en chans 

att vara med och utveckla och utvärdera platsen där de arbetar. Detta stärker också den demokratiska 

utvecklingen hos eleverna (Skantze 1989, s 146f).
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Wallin menar att det är viktigt att skapa lokaler för eleverna att kunna ”ta i anspråk”. Han citerar 

Löfberg (1991) som menar att de funktioner som lokaler i skolan har är inget som kan planeras i 

förhand, utan det är de som använder lokalen som måste få ”ta den i anspråk” och göra den till det man 

vill och har behov av. Det viktiga är alltså att planera lokalerna utefter skolans uppgift, men lämna åt de 

som använder dem att anpassa dem till sina behov (Wallin 2000, s 24).

1.3.4 Skolmiljöns anpassning till styrdokumenten

De som skrivit i detta ämne är eniga: skolans lokaler är i stort behov av förändring om det ska vara 

möjligt att genomföra de idag rådande pedagogiska strömningarna, som baseras på Lpo 94. Björklid 

skriver att de nya metoder som läroplanen betonar som viktiga kräver att också skolbyggnaderna 

förändras för att dessa ska vara möjliga att genomföra. Annars riskerar miljön att bli ett hinder för detta 

(Björklid 2005, s 61) Alan Schürer menar att skolbyggnader oftast inte nämns i sammanhanget när man 

pratar om lärande. Därför har den pedagogiska verksamheten ensamt kommit att stå i centrum trots att 

det är byggnadernas planering som i vissa fall står i vägen för att uppnå vissa av dessa pedagogiska mål 

(Schürer 2006, s 22). Schürer menar, precis som Skantze, vidare att skolans lokaler enligt både forskare 

och arkitekter alltmer blivit neutrala, tråkiga och upplevelsefattiga med ett formspråk som inte ska 

utmärka sig, utan bara vara en plats att bedriva en effektiv skolverksamhet på (Schürer 2006, s 20). 

Skantze förespråkar i sin elevstudie också att det är möjligt att ändra syftet med rummen i befintliga 

skolor idag. Hon ger som exempel att man kan förändra ett klassrum och göra om det till ett studierum 

eller ett grupprum, där man kan arbeta enskilt eller i mindre eller större grupper. Detta skulle också 

stämma överens med det läroplanen förespråkar, menar hon (Skantze 1989)

En annan poäng Skantze har är att skolbyggnaderna för eleverna inte bara är en plats för skolarbete. Det 

är också en plats där de skapar mening och sammanhang kring sig själva, sitt arbete och sin omvärld. 

Det är därför viktigt att dessa aspekter tas i åtanke när man förändrar en skola, eller bygger en ny 

(Skantze 1989, s 146f). De senaste decennierna har enligt Skantze kraven på skolhusen varit att de ska 

vara neutrala och inte sticka ut, utan mer vara ett ställe där effektivt skolarbete kan utföras och skolan 

mer liknar en maskin. Hon menar därför att det behövs mer djupgående krav på lokalerna när man 

planerar skolor idag (Skantze 1989, s 144).

Pia Björklid skriver om flera undersökningar som gjorts i ämnet och som alla visar på att de allra flesta 

skolorna idag inte är anpassade efter läroplanen. Exempelvis skriver hon om en undersökning från 1987 
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av arkitekten Jadwiga Krupinska som visar att många av skolorna är planerade efter pedagogiska idéer 

som inte stämmer överens med dagens. Hon menar också att för att kunna skapa bra fysiska miljöer i 

skolan krävs att man först behöver lösa de pedagogiska frågorna, för att efter det börja planera 

skolbyggnaden (Björklid 2005, s 61). En undersökning av Marianne de Jong åtta år senare, alltså efter 

tillkomsten av Lpo 94, visar också på att det är ett faktum att skolans byggnader inte är anpassade efter 

läroplanerna. De Jong menar att när de fysiska miljöerna i skolan inte stämmer överens med 

organisationen uppstår problem som definieras som arbetsmiljörelaterade i brist på andra beskrivningar 

(Björklid 2005, 61). 

Skola 2000 är ett projekt som handlar om hur skolans fysiska miljöer kan, och bör, anpassas och 

förändras i samband med att pedagogiken förändrats de senaste åren. Erik Wallins bok Skola 2000. Nu!  

(2000) beskriver tankarna bakom detta koncept, och han reflekterar här kring hur Skola 2000 kan 

genomföras i praktiken. Han påpekar dock flera gånger att skola 2000 inte är en färdig lösning, utan att 

den ska ses som en idé som måste ges mer konkret innehåll (Wallin 2000, s 28). Målet med projektet 

Skola 2000 är att den fysiska miljön i sig ska frammana ett ”reflektionstvång” där man tvingas ställa sig 

frågor kring vad lokalerna betyder och vad man kan göra med dem. En viktig del i konceptet skola 2000 

är att den fysiska miljön ses som ett steg som måste förändras för att den pedagogiska verksamheten 

också ska kunna ändras i den riktning som läroplanerna förutsätter. I takt med att nya skolor byggs och 

gamla byggs om så kommer även pedagogiken ta detta steg (Wallin 2000, s 14). Bakom detta ligger 

bland annat teorier kring att lärandet är något som även sker utanför den tid och plats där en lektion 

genomförs. Wallin skriver att många klassrum idag till stor del ser likadana ut som de gjort i hundra år, 

med en kateder, svart tavla och bänkar i rader riktade mot tavlan och katedern (Wallin 2000, s 15). 

Klassrummen ligger utefter korridorer, vilket inte är anpassat efter dagens utformning i skolan i form av 

arbetslag. Likaså saknas ofta exempelvis grupprum, vilket gör att förändringar i sättet att arbeta i skolan 

som annars ligger i tiden får svårt att genomföras (Wallin 2000, s 15). Detta är exempel på hur skolans 

lokaler fortfarande är utformade efter den gamla tidens skola, även om miljön och arbetsformerna i 

övrigt förändrats mycket.

Även om intentionerna finns från både lärare och skola, kan deras arbete begränsas av ramarna som idag 

finns i den fysiska miljön. Både i uppdelningen som finns med klasser och ett strikt schema, men också i 

hur de fysiska miljöerna är utformade och begränsar möjligheterna och flexibiliteten i pedagogiken.

Idén här är istället att både elever och lärare är indelad i arbetslag där grupperna är flexibla och det blir 
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mer som en hemmiljö där det finns arbetsytor för alla elever, med både klassrum i olika storlek och 

andra lokaler för avkoppling och annan verksamhet i närheten (Wallin 2000, s 27ff). Syftet med dessa 

förslag på förändring av den fysiska miljön är en ”frigörelse från strukturens tvång” som finns i dagens 

utformning av skolans fysiska miljö med dess strikta ramar (Wallin 2000, s 30). Till viss del kommer 

även de nya lokalerna ge upphov till nya strukturer, men de har större flexibilitet än de gamla formerna 

för skolbyggnader (Wallin 2000, s 30).

1.4 Metodbeskrivning
För att få svar på min frågeställning har jag valt att genomföra en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer på två olika skolor, en gymnasieskola med nyligen upprustade lokaler samt en högstadieskola 

med gamla lokaler från 70-talet. Skolorna ligger i samma kommun utanför Stockholm. Intervjuerna 

valde jag att göra i grupper om tre elever per skola. På grund av sjukdom hos en elev på gymnasieskolan 

kom denna intervju dock att endast bestå av två elever. Eleverna i respektive skola valdes ut med 

lärarens hjälp bland de elever som frivilligt anmälde sig att vara med.

Tanken med mitt val av de två skolorna var dels att jag ville att de skulle ligga i ungefär samma område, 

vilket skulle göra skolorna lättare att jämföra, då de har elever från ungefär samma upptagningsområde. 

De flesta elever från högstadieskolan som läser vidare i gymnasiet går också vidare på den 

gymnasieskola som jag här jämför med. Detta medförde också att en av eleverna jag intervjuade på 

gymnasieskolan tidigare gått på högstadieskolan, vilket gjorde att det fanns erfarenheter från båda 

skolorna och en direkt jämförelse fanns, vilket jag anser var en stor fördel under intervjuerna.

Anledningen till att jag valde intervjuer i grupp är att jag tror att man genom gruppsamtal kan få mer 

uttömmande svar, då intervjuerna mer blir i form av ett samtal där eleverna genom samtalet kan utveckla 

sina tankar. Vidare tror jag att det är mindre risk att eleverna blir styrda av intervjufrågorna och ger de 

svar som förväntas från omgivningen. Detta eftersom det blir mer en diskussion eleverna emellan, än 

mellan mig och en elev.

Problemen med gruppintervjuer kan vara att eleverna kommer till en ”gemensam” slutsats, och alltså 

påverkar varandra att tycka samma sak. Det är också en risk att det bara är någon av eleverna som får 

sin åsikt framförd, medan de andra mest håller med. På så sätt kan en del åsikter från varje individ gå 

förlorade på vägen. Dock tror jag att fördelarna som kommer med gruppsamtal överväger nackdelarna.
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Intervjuerna bestod inte av några givna frågor, utan jag ville mer ha ett allmänt samtal kring olika 

områden. När det var nödvändigt försökte jag därför, utan att bryta diskussionen för mycket, styra in 

samtalet på dessa fem områden. Dessa områden är också de som jag nedan delat upp 

resultatredovisningen i, alltså skolans utseende, rastutrymmen, undervisningssalar, lokalernas betydelse 

för skolarbetet samt elevinflytande.

Vid sidan av elevintervjuerna har jag genomfört en intervju med rektorn på gymnasieskolan för att ta 

reda på hur man tänkte kring upprustningen av skolan. Vad fanns det för pedagogiska teorier man stödde 

sig på? Fanns det förväntningar på att exempelvis elevernas studieresultat skulle höjas? Och i så fall, har 

det blivit så? Jag visades även runt på skolan av rektorn och fick en chans till observation av skolans 

fysiska miljö och hur dess lokaler användes. Det gjorde att jag fick en bra bild av hur skolan såg ut och 

användes. Högstadieskolan hade jag redan en bra bild av då jag är bekant med den sedan tidigare under 

mina veckor genom åren som VFU-student på skolan. Det har gett många tillfällen till observationer. 

Under min tid på denna skola har jag även fått många tillfällen att prata med lärare på skolan om vad de 

anser kring fysiska miljöer och lärande.

En jämförelse mellan de två skolorna kan medföra vissa svårigheter. Dels då det handlar om en 

högstadieskola och en gymnasieskola, vilket ger olika förutsättningar rent organisatoriskt hos skolorna. 

Detta då gymnasieskolan inte bara är indelad i åldrar utan även efter vilka program eleverna läser. Ett 

annat skäl är att ålder och mognadsgrad skiljer högstadieelever och gymnasieelever åt, vilket kan göra 

att förutsättningarna för att bedriva undervisning kan skilja sig åt ganska mycket mellan de två skolorna. 

Jag är medveten om att intervjuer med några elever från varje skola inte kan anses representativt för alla 

elever på skolorna, än mindre för eleverna på hela Sveriges skolor. Dock anser jag att det kan bidra till 

att peka på vissa brister och fördelar som kan finnas med de olika skolmiljöerna som här jämförs, samt 

elevernas uppfattningar kring hur man arbetar med den fysiska miljön på skolan. Jag tror också att dessa 

skolor kan anses vara jämförbara med andra skolor som byggts under samma tidsperioder.
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1.5 Beskrivning av högstadieskolan
Högstadieskolan byggdes på 70-talet och består av årskurs 6-9 samt särskola och en introduktionsklass. 

Den ligger i en kommun strax utanför Stockholm och har ca 300 elever.

Skolans lokaler går i vitt och rött, med träpaneler på väggarna. Korridorer går genom hela skolan, 

ungefär i ett rutmönster av gångar som korsas av en större lång korridor. Det är ganska mörkt då det inte 

finns några fönster utmed korridorerna. Utefter dessa korridorer ligger klassrummen vägg i vägg med 

varandra. På vissa ställen finns grupprum utplacerade i anslutning till klassrummen, så att man kan ta sig 

direkt från klassrummet till grupprummet. En datorsal finns som läraren kan boka vid behov eftersom 

eleverna inte har tillträde hit utan lärarens tillstånd. I klassrummen finns i de flesta fall fönster mot 

utsidan. Inåt, mot korridorerna, finns också fönster i vissa fall. Dessa är dock är täckta av rullgardiner 

för att man inte ska störas av elever ute i korridorerna. I några salar finns dock inga fönster alls utmed 

väggarna, varken mot korridorerna eller mot utsidan utan endast ett litet i taket. Klassrummen är 

traditionellt uppbyggda med bänkarna uppställda i rader två och två, eller ihopsittande bord i längre 

rader. Stolarna är den gamla typen av plaststolar, alternativt trästolar av högre modell i de salar där 

borden är höga bänkar. De tre arbetslagens rum finns på olika ställen i huvudbyggnaden. Ett utefter den 

längre korridoren, ett ungefär i mitten av skolan, samt ett mindre rum där NO- och matematiklärarna 

sitter och som angränsar till NO-salarna som även har en egen korridor.

I skolans korridorer finns inga bord alls, utan de är helt fria från möbler. En större elevhall finns precis 

vid huvudentrén till skolan, där några bord är uppställda med stolar runt omkring. Här fanns tidigare 

även ett elevcafé, som nu är tomt och inget säljs längre. Det var tidigare eleverna själva som drev detta. 

Det togs dock bort då det inte fungerade som det skulle, och inte gick runt. I detta elevcafé finns nu 

istället ett rastutrymme med ett par ganska illa tilltyglade soffor. Matsalen finns ett 20-tal meter därifrån 

i en egen byggnad, där också särskolans klassrum samt slöjdsalar och kök för hemkunskapslektionerna 

finns. Gymnastiksalens byggnad finns intill matsalsbyggnaden. Tidigare fanns även ett bibliotek på 

skolan. Detta brandhärjades dock för två år sedan, och har efter det inte startats upp igen, vilket gör att 

man nu saknar bibliotek på skolan.
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1.6 Beskrivning av gymnasieskolan
Gymnasieskolan byggdes i slutet av 60-talet, men byggdes om rejält i etapper mellan år 2002-2005. 

Detta gjordes då skolan var i dåligt skick och skulle behöva repareras till en hög kostnad, vilket gjorde 

att man beslöt om att bygga om skolan helt och hållet istället. När detta gjordes så tog man intryck från 

flera olika teorier och idéer, både arkitektoniska och pedagogiska. En av dessa var konceptet Skola 

2000, vilket märks mycket när man ser hur skolan är uppbyggd. Skolans byggnad är uppdelad i olika 

delar som kallas hemvister. Varje gymnasieprogram på skolan har varsin hemvist, där alla årskurser 

inom samma program delar hemvist. De olika hemvisterna är uppbyggda på ungefär samma sätt, med 

vissa olikheter och anpassningar kring vilket program de är avsedda för. Alla elever på skolan delar 

matsal, idrottshall, större rasthallar samt bibliotek med varandra. Matsalen består av två salar, och 

utanför finns en stor rasthall där man kan vara på rasterna. Här finns också ett elevcafé där man kan 

köpa mackor och frukt, men även block, pennor och suddgummin.

Hemvisterna är uppbyggda så att när man kommer in genom entrén till varje hemvist passerar man 

elevernas skåp. Tanken med detta är att lärarna ofta ska passera här, och på så sätt ha överblick och koll 

på vad som händer. När man gått förbi skåpen kommer man in i själva hemvisten, som är en sal som ska 

fungera som en arbetsyta där man vistas mellan lektionerna eller annars när man känner för det. Här 

finns datorer och bord att sitta vid om man behöver plugga eller bara vara på rasterna. Att detta ska vara 

en arbetsyta innebär att även om man har rast ska man vara ganska tyst, så att de som vill kan studera 

utan att bli störda. Vill man prata mer högljutt får man gå ut till de rasthallar som finns. Runt omkring 

varje hemvist finns flera klassrum, grupprum, samt lärarnas arbetslagsrum. I arbetslagets rum arbetar de 

lärare som är mentorer för klasserna som finns i hemvisten, samt vissa andra lärare som exempelvis 

språklärare som undervisar i alla klasser på skolan. Att arbetslagets rum ligger här gör att eleverna alltid 

ser lärarna och vice versa. Eleverna har på så sätt också tillgång till lärarna hela tiden och kan fråga om 

de behöver hjälp. Varje hemvist har också sina egna toaletter samt ett ”mysrum”. Mysrummet är ett rum 

som eleverna själva förfogar över. Man får en viss budget som man kan använda till att göra vad man 

vill med rummet. Exempel på vad man gjort är att måla om väggar samt köpa in soffor, lampor, 

blommor och liknande. 
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2. Resultat

2.1 Intervjuer i högstadieskolan
Intervjuerna i högstadieskolan gjordes med tre personer i en åttondeklass. Eleverna intervjuades i en 

grupp och samtalet tilläts ske ganska fritt där jag endast styrde upp samtalet ibland när det gick ifrån 

ämnet för mycket. Jag försökte styra in samtalet till att handla om fem områden som redogörelsen av 

intervjuerna nedan också delats in i.

2.1.1 Skolans utseende

Den allmänna uppfattningen om utseendet och skicket på högstadieskolans lokaler är övervägande 

negativ. Framförallt är det färgerna och skicket på möbler och inredning som eleverna är kritiska emot. 

Färgerna i skolan menar man är tråkiga, både vad gäller väggar och bänkar, och de skulle tjäna på att 

målas om. En elev tror att gladare färger skulle medföra att man tycker det är roligare att vara i skolan. 

Att hela skolan ser likadan ut överallt är även det något man tycker är tråkigt, och att det inte finns något 

rum som sticker ut. Allt går i samma färger och former, och ett behov av förändring uttrycks flera gånger 

hos eleverna då man nu upplever lokalerna som mycket tråkiga. En annan elev påpekar att det enligt 

hans mamma ser likadant ut nu som på den tiden hon gick på skolan, vilket var för ungefär 25 år sedan.

Man nämner ett par ställen i skolan där man målat om under tiden de gått här, men påpekar missnöjt att 

det då målades i samma färger som tidigare, vilket man därför inte tycker räknas. Även skolans 

möblemang beskrivs som ”fula och tråkiga” och ofta äckliga att sitta på då tuggummi är kletat på 

stolarna och bänkarna. Likaså beskrivs toaletterna som äckliga och en elev säger att hon inte går på 

toaletten i skolan på grund av detta.

För ett år sedan installerades övervakningskameror på skolan för att förhindra skadegörelse. Detta har 

gett resultat enligt eleverna, med mindre klotter och färre utlösta brandlarm som följd. Man anser att det 

fortfarande förekommer mycket klotter i skolan men menar att det ändå blivit bättre sedan kamerorna 

installerades. ”Jag tror inte man vågar göra så mycket eftersom det är kameror”, säger en elev. Man 

säger även att man inte tror att klottret tas bort direkt när det upptäcks, men att den som är skyldig till 

klottret får gå och prata med rektorn.

2.1.2 Rastutrymmen

En sak man återkommer till under intervjun är hur korridorer och rastutrymmen är bristfälliga. Att bord 
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och stolar tagits bort från korridorerna gör att man inte har så mycket att göra på rasterna. Anledningen 

till att dessa togs bort säger eleverna var för att man inte skulle störa när det var lektioner i 

klassrummen. Det man nu gör på rasterna är att sitta i elevhallen och spela kort, samt gå till centrum 

som ligger alldeles intill skolan och köpa godis. Alternativt så sitter man fortfarande i korridorerna, men 

nu på golvet istället för de stolar och bord som tidigare fanns. Tidigare såldes det lite av eleverna själva i 

elevcafét som ligger vid elevhallen. Där förekommer dock inte längre försäljning. Det finns kvar soffor 

och bord, men eleverna säger att det alltid är stängt så att man inte kan sitta där ändå. Att det inte finns 

något bra ställe att sitta på eller saker att göra på rasterna är något man återkommer till. Man menar att 

rasterna är väldigt viktiga eftersom det är då man kan ta det lugnt mitt i alla ansträngande lektioner. Man 

nämner också några saker man skulle vilja ha att göra under rasterna. En elev nämner att han vill att 

skolgården ger fler möjligheter till aktiviteter utomhus på sommaren. En annan vill ha en sal som har 

musik, där man kan ”dansa och chilla”. En elev uttrycker också ett önskemål om en egen rastlokal för 

klassen ”så att man slipper bli störd av andra” (Intervju i högstadieskola, 091202).

2.1.3 Undervisningssalar

Det är enligt eleverna brist på utrymmen för studier vid sidan av klassrummen. Det finns några 

grupprum som mest används i SO-undervisningen vid de tillfällen då grupparbeten förekommer, då en 

grupp i taget får sitta i ett sådant. Man arbetar enligt eleverna inte heller speciellt mycket i grupp, utan 

oftast är det enligt eleverna katederundervisning som förekommer. Det finns inga tysta utrymmen för 

eleverna att sitta och studera själva på rasterna, inför exempelvis prov. En av eleverna nämner att om det 

exempelvis fanns en till elevhall som var till för pluggande så skulle man kanske inte bara sitta och spela 

kort. Man säger dock att man ibland använder skolans korridorer till att plugga inför exempelvis 

läxförhör, och att man kan lära sig av att göra detta även om man samtidigt säger att det är stökigt och 

högljutt.

Ett annat ämne som kom att diskuteras mellan eleverna under intervjutillfället var huruvida det är bra 

eller mindre bra att ha samma klassrum hela tiden. En elev vill ha det som det är nu, med olika klassrum 

som man får byta mellan varje lektion. Hon hade tidigare gått på en skola där man hade samma 

klassrum oavsett ämne, och upplevde det som tråkigt att vara i samma lokaler under hela dagarna. De 

andra två tycker tvärtom att det vore roligare med ett ”eget” klassrum där man exempelvis kan hänga 

upp saker man gjort på väggarna och få det att bli mer till ens eget rum. Man framför också olika förslag 

kring hur man vill sitta i klassrummen, där en elev vill sitta hur man vill, en annan vill sitta killar och 
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tjejer bredvid varandra för att det skulle bli lugnare och den tredje vill ha sin egen bänk där man alltid 

sitter.

En annan sak man kommer in på vid flera tillfällen under intervjun är datorer som en del av studierna. 

Man tycker inte att det finns tillräckligt med datorer i skolan utan skulle vilja ha det i varje klassrum. En 

elev påpekar att ”det är inte alla som har en dator hemma”(intervju 091202). Som det är nu behöver 

läraren boka datorsalen för att man ska få använda den på lektionerna. En av eleverna jämför med att 

han gick tidigare på en rik skola, där man hade en varsin dator med skrivare. Eleverna menar att man 

ibland är beroende av en dator som hjälp till studierna, om man exempelvis behöver söka information på 

internet. Som det är nu, när datorsalen måste bokas av lärare och inte kan nyttjas fritt av eleverna, så blir 

det mycket svårare att göra detta.

Vad gäller biblioteket som brann för ett par år sedan, och som efter det inte har kommit tillbaka, så är det 

inget eleverna direkt saknar. Framförallt eftersom de knappt hann använda det innan det brann, då det 

hände när de precis börjat på skolan.

2.1.4 Lokalernas betydelse för skolarbetet

Det är skilda meningar om huruvida lokalerna har betydelse för trivseln i skolan. Två av eleverna tror att 

det skulle göra skillnad om skolan var fräschare och bättre anpassad till sättet man arbetar. ”Det blir 

mycket trevligare att arbeta om skolan är fräsch”, säger en elev (intervju 091202). Den tredje eleven 

påpekar dock att det fortfarande är samma utbildning, och att miljön har mindre påverkan än material 

och lärare på hur studiemotivationen ser ut. Lokalerna är enligt henne inte så viktiga att de förändrar ens 

prestationer i skolan. Samtidigt är alla tre elever inne på att annan påverkan på arbetsmiljön, framförallt 

ljudnivån, gör att skolarbetet blir lidande och att detta skulle kunna förhindras genom förändringar i 

skolans fysiska miljö. Fler rum att plugga i tror man skulle underlätta studierna, både under lektioner i 

form av grupprum och på raster i form av fler rastutrymmen som skulle kunna göra det lugnare på vissa 

ställen i skolan. Eleverna tror också att de själva skulle använda sådana lokaler ifall de fanns.

2.1.5 Elevinflytande

Eleverna i intervjun i högstadieskolan upplever att man inte har något inflytande över lokalerna. Man 

har inte blivit tillfrågad ifrån skolans håll om vad man anser om lokalerna. ”Lärarna vet ju att det är fult, 

dom vet vad svaret kommer bli, så det är ingen idé att dom frågar” (intervju 091202). Man återkommer 
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några gånger under intervjun till att skolan är väldigt fattig, att den kommer gå i konkurs samt att en del 

av skolan stängts för något år sedan på grund av att färre elever går på skolan nu. Att skolan är fattig och 

inte satsas på upplever eleverna som en viktig anledning till att man inte heller gör något åt lokalerna på 

skolan, och att man därför i sin tur inte har något att säga till om som elev.

2.2 Intervjuer i gymnasieskolan
Intervjun har gjorts med två elever i andra året på gymnasiet. En av eleverna har tidigare gått i den här 

aktuella högstadieskolan och har därför kunnat göra en jämförelse mellan de båda skolorna. Samma 

indelning av ämnen har gjorts här som i intervjun av högstadieskolans elever.

2.2.1 Skolans utseende

Till skillnad från i högstadieskolan är eleverna i gymnasieskolan i allmänhet nöjda med den fysiska 

miljön i sin skola. Man tycker att det är väldigt rent i jämförelse med andra skolor. Det man har att 

invända emot är främst mindre saker som stör, exempelvis att det i vissa klassrum finns pelare i rummen 

som skymmer sikten på vissa platser och gör det svårt att se tavlan och läraren. Man upplever även att 

vissa klassrum är ganska trånga för stora klasser. Det mesta tycker man är rent och fräscht och både 

klassrum och andra utrymmen, som toaletterna, tycker man är jättebra.

När det gäller klotter så säger man att det finns, och antagligen alltid kommer att finnas. Det går inte att 

komma ifrån. Däremot tycker man inte att det är något iögonfallande på den här skolan, utan att det är 

på några få ställen det finns. Som exempel nämner man att en pelare som varit utsatt för klotter målades 

om nyligen, och att man rengjort huvudentrén som var nedklottrad. Man brukar annars ha städning ett 

par gånger varje termin där eleverna hjälper till att skura bort det klotter som finns. Denna städning 

gäller det klotter som finns på bord och bänkar, övrigt klotter tar skolans städare bort. Blir man upptäckt 

med att klottra får man själv ta bort det.

Att skolan är öppen och ljus med mycket fönster ut mot hemvisten tycker man ibland är en fördel, men 

också en nackdel. ”Det kan vara lite störande när man hela tiden ser andra elever gå utanför fönstren, 

vilket gör att man tittar upp, men det är också mysigt och det kan vara bra att ha något att titta på ibland” 

(intervju 091203).
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2.2.2 Rastutrymmen

Eleverna berättar om de lokaler som finns att tillbringa rasterna i. Eftersom det ska vara tyst i 

hemvisterna kan man, om man vill prata mer högljutt, vara i torget som är en stor rasthall likt den 

elevhall som finns i högstadieskolan. Man kan även vara utanför matsalen där det finns en större sal med 

bord och stolar där man kan umgås. Inom hemvisten kan man även sitta i grupprum eller klassrum som 

är tomma för tillfället.

De intervjuade eleverna brukar på rasterna mest sitta vid datorn i sin hemvist, eller sitta och prata med 

kompisar. Det finns även större salar att sitta och hänga på som man ibland utnyttjar, samt ett elevcafé 

där man kan köpa frukt, mackor, pennor, sudd och liknande. Det finns även idrottshall med gym intill, 

men det är sällan öppettiderna passar med elevernas schema, vilket gör att man sällan går dit även om 

man skulle vilja. Man upplever att tillgången till dessa därför är begränsad. Allra oftast är man i sin egen 

hemvist eftersom det även är där skåpen finns. Man måste hämta böcker där till nästa lektion, vilket gör 

det lättast att vistas där eftersom tiden inte räcker till lika mycket om man går någon annanstans. Om 

man ska träffa någon kompis från en annan hemvist möts man oftast halvvägs.

2.2.3 Undervisningssalar

Angående placeringen i klassrummet säger eleverna på gymnasieskolan att man får sitta hur man vill i 

de olika klassrummen under lektionerna, och bänkarna är flyttbara vilket gör att man kan sitta i grupper 

om man så önskar. Man tycker att det i allmänhet fungerar bra och att det inte blir alltför pratigt och 

stökigt. Eleverna påpekar dock att eftersom de går naturprogrammet så betyder det också så att de som 

går där redan är studiemotiverade, vilket kan underlätta. Även tillgången till datorer tycker man är bra, 

att man alltid har något att göra med dessa på både raster och när det gäller att plugga. Man nämner 

tillgången till datorer som något bra och hjälpsamt för studierna.

Man upplever att lokalerna är flexibla och att det är en fördel att man kan sitta både ensam, i smågrupper 

eller i storgrupper när man ska studera. Det finns alltid en plats att vara på, hur man än vill plugga. 

Eleverna tror också att lokalerna kan påverka studierna en hel del, även om det inte är allt. En av 

eleverna tar upp trygghetens vikt i skolan. Att man känner sig trygg gör också att det är lättare att sitta 

var man vill. Utrymmen att arbeta på finns det gott om tycker man. Har man bara gott om tid så kan man 

gå till olika rum i hela skolan och hitta något som passar. Har man ont om tid, exempelvis mellan två 

lektioner, så finns det bara två grupprum i hemvisten. Detta kan ibland kan vara lite, men oftast tycker 
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man dock att det räcker med dessa två. Skolan har även öppet efter skoltid då man kan sitta och plugga 

matte och få hjälp vissa dagar, något som utnyttjas mycket. Det är oftast fullt efter skolan dessa dagar.

Under lektionerna jobbar man enligt eleverna en del med grupparbeten och självstudier, men även på 

andra sätt, som katederundervisning eller praktiska uppgifter i naturämnena. Man upplever sätten att 

arbeta på som varierande.

Hemvisterna är det som det mest pratas om under samtalet och man är mycket nöjd med dem. Man 

tycker att förekomsten av dessa dämpar ljudnivån mycket, då dels lärarna alltid är nära, men också 

eftersom det är färre elever här jämfört med de utrymmen hela skolan har tillgång till. Just ljudnivån 

anger man som en av de största fördelarna med att skolan är utformad som den är. En annan fördel med 

hemvisterna är att det är bra att kunna sitta och hjälpa varandra med studierna där. Eftersom varje 

hemvist har ett visst programs elever i alla årskurser så gör det att man lär känna alla elever i hemvisten, 

oavsett årskurs, och därför kan hjälpa varandra eller säga åt varandra om någon stör.

2.2.4 Lokalernas betydelse för skolarbetet

Eleverna tror att det inverkar positivt på studierna att lokalerna är fräscha och fina på skolan. 

− ”Är det ett fint ställe så gör det ju inget om man är här. Här kan man sitta länge och inte i ett rum 

som stinker, då vill man ju bara gå hem, därifrån så snabbt som möjligt”.

− ”Miljö och omgivning påverkar jättemycket. Man är bekväm liksom”.

− ”Man känner sig mer trygg”. (Intervju med elever i gymnasieskola 091203)

Detta är citat ur intervjun som alla visar att eleverna anser att skolans lokaler har betydelse för tillvaron i 

skolan. De tror även att det kan påverka studieresultatet i skolan, då det finns ställen att sitta och plugga 

med kompisar, och att man har tillgång till studiematerial eftersom man sitter alldeles utanför 

klassrummen. Att man har ständig tillgång till lärarna tycker man är jättebra och påverkar också 

studierna mycket tror man.

En av eleverna, som tidigare gått på den här aktuella högstadieskolan, anser att en viktig skillnad mellan 

de två skolorna är att man känner sig mer trygg i gymnasieskolans lokaler, och tror även att det till viss 

del kan påverka hur motiverad man är att plugga. Detta då man är mer avslappnad och hemmastadd 

vilket gör det lättare att koncentrera sig på skolarbetet.
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Man tycker även att lokalerna och utrustningen som finns på skolan uppmuntrar eleverna att själva 

plugga och inhämta kunskap. Att datorer alltid finns att tillgå i hemvisten underlättar, och även att man 

kan stanna kvar i skolan efter undervisningen är slut och sitta kvar och plugga gör att man uppmuntras 

till detta.

2.2.5 Elevinflytande

Eleverna på gymnasieskolan känner att man kan påverka skolans utseende en hel del och upplever att 

skolan lyssnat på de önskemål man haft och även förändrat vissa saker som man haft invändningar 

emot. Hemvisterna har de själva haft rätt att påverka till en viss grad, och man upplever att skolan också 

lyssnar på de önskemål som finns. Ett önskemål om att byta till ett nytt grupprum från ett som man 

tyckte var för litet hörsammades av rektorn och var något som skolan sedan förändrade. Man har även 

ett eget ”mysrum” i varje hemvist som eleverna själva kan göra vad man vill med inom en viss budget, 

med vissa restriktioner som att man inte kan ha musik i mysrummet eftersom ett klassrum ligger som 

intill skulle störas. I en annan hemvist på skolan har man dock kunnat göra detta också, då närheten till 

klassrum inte är lika påtaglig.
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3. Analys

Som synes i intervjuerna så skiljer sig åsikterna kring respektive skolas lokaler åt väldigt mycket, vilket 

kanske inte är så konstigt då den ena är nyrenoverad och den andra väldigt gammalt och sliten. Det som 

är intressant med samtalen är dock att analysera vad dessa skillnader egentligen gör för elevernas 

skoldagar och hur det påverkar deras inställning till skolan. Jag tänkte här ta upp de områden jag tycker 

var de viktigaste i intervjuerna. Det första är hur lokalerna påverkar elevernas identitet i relation till 

platsen utifrån framförallt Björklids resonemang kring detta. Den andra är huruvida den fysiska miljön 

kan påverka undervisningen och möjligheterna att utföra den pedagogik som eftersträvas idag. Sist 

presenteras några tankar kring lösningar som kan finnas på de problem som här kommit fram.

3.1 Identitetsskapande i skolmiljön
I högstadieskolan önskar eleverna i intervjun både mer variation i lokalerna och fler utrymmen för 

studier och rastaktiviteter. Det är uppenbart att man inte uppfattar lokalerna som inspirerande 

studiemiljöer. Eleverna har svårt att hitta ytor att studera själva på, då de själva inte har tillgång till de 

utrymmen som skulle kunna fungera som sådana. De upplever också att skolan inte lyssnar på deras 

önskemål vilket exempelvis yttrar sig i missnöje med färgerna i skolan och bristen på lokaler, både för 

raster och studier. Orsaken menar eleverna beror på att skolan är fattig och att det gör att man som elev 

inte får vara med och påverka.

Både Skantze och Björklid för resonemang kring hur skolans fysiska miljö medför ett identitetsskapande 

hos eleverna. Man skapar enligt Björklid dels en identitet för platsen, men skapar också sin egen 

identitet utifrån miljön man vistas i (Björklid 2005, s 33). Om platsen då inspirerar till studier eller inte, 

vilket är en av de viktigaste skillnaderna i uppfattningen om sin skola som eleverna i de två skolorna 

har, kan det då vara en skillnad kring hur eleverna identifierar sig som studiemotiverade eller inte? Det 

skulle kunna vara lättare att skapa sig en identitet genom studierna om man genom skolans fysiska 

miljöer inspireras att göra så. Om man däremot inte känner att skolan uppmuntrar till egna studier så är 

det lättare att ens identitet formas kring annat.

Om den fysiska miljön kan påverka hur platsidentiteten och elevernas egen identitet kring skolan 

formas, så är det också möjligt att elevernas studier i skolan påverkas av hur lokalerna är utformade och 

hur inspirerande de är. Ann Skantze kommer i sin avhandling Vad betyder skolhuset? fram till att 
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eleverna i en av skolorna i hennes undersökning förknippade skolan med stor tristess, till en del 

beroende på den fysiska miljön, vilket också påverkar elevernas utveckling (1989, s 146). Samma typ av 

tristess kan man utläsa från intervjuerna i högstadieskolan där eleverna tycker att lokalerna går i samma 

färger och former, och man upplever ingen variation i miljön. Av intervjuerna att döma så är samtliga 

elever mer eller mindre inne på att studierna påverkas av hur skolans lokaler är utformade. I 

högstadieskolan främst i och med den brist på utrymmen som eleverna anser finns och påverkar 

studierna negativt, och i gymnasieskolan med den flexibilitet och mångfald i lokalerna som finns enligt 

eleverna vilket man tycker påverkar positivt då man alltid har någonstans att studera på egen hand, eller 

att diskutera och få hjälp av andra elever från både ens egen och andra årskurser.

Som Björklid skriver så är den fysiska miljön även viktig eftersom den för eleverna signalerar hur 

välkomna de är (Björklid 2005, s 33). Högstadieeleverna upplever skolan som mycket fattig och 

åsidosatt, och har i och med detta skapat en platsidentitet där fattigdomen är central. Då elevernas egen 

identitet till stor del formas i ens relation med, och erfarenheter av, denna miljö där man vistas varje 

vardag så ser de sig själva som en del av denna identitet. De känner sig inte prioriterade och upplever att 

ingen lyssnar på dem. Förmodligen blir det då också svårare att slita sig loss från detta och bygga en 

identitet genom studierna. Om man upplever ens närmiljö som något det inte satsas på, och det är denna 

miljö man själv och ens vänner vistas i varje dag, så kan det bli så att man uppfattar det som att det inte 

satsas på en själv eller ens omgivning och en känsla av utanförskap riskerar att byggas. I denna identitet 

blir det också viktigt att visa att man inte tillhör det samhället, att inte anpassa sig efter de rådande 

reglerna som satts av människor som inte egentligen har att göra med den miljö man själv befinner sig i. 

Skolan i sig blir en del av detta samhälle.

En miljö som av många uppfattas som nedgången behöver däremot enligt Björklid inte innebära att man 

identifierar platsen som dålig, utan även ”torftiga” lokaler kan man ha positiva uppfattningar om om den 

sociala situationen upplevs som positiv (Björklid 2005, s 53). Lärande är inte något som bara sker i 

klassrummet. Rasten är också den en stor del i att gå i skolan och eleverna behöver bli stimulerade även 

vid sidan av lektionerna. Om lokalerna även här ger möjligheter till saker att göra och platser att vistas 

på så gör det också att eleverna blir mer stimulerade och också känner sig mer välkomna. Det är dock 

tyvärr också ett problem för eleverna i högstadieskolan att de uppfattar att det inte finns speciellt mycket 

att göra på rasterna. Om det inte finns något annat att göra än att ”dra runt” bland skåpen eller gå till 

centrum och köpa godis så blir det en mindre stimulerande miljö att befinna sig i. Det Björklid beskriver 
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som ”informellt lärande” (2005, s 28), som sker utanför de formella lektionerna tror jag blir lidande av 

den ostimulerande känsla som eleverna har kring sina raster. Det saknas inte idéer kring vad man skulle 

vilja med sin fysiska miljö, det finns tvärtom väldigt många. Även om alla inte går att genomföra så 

tycker jag att den vilja som finns tyder på en stor saknad av saker att göra, och vikten av att det finns. 

Det viktigaste i intervjuerna kanske inte är själva idéerna i sig eftersom de troligtvis varierar väldigt 

mycket från elev till elev, utan att man måste börja lyssna mer på eleverna och samla upp och ta tillvara 

deras önskemål, då det uppenbarligen är väldigt viktigt för eleverna själva. Detta sker också i betydligt 

högre grad i gymnasieskolan där eleverna uppfattar att de har ganska mycket saker att påverka i den 

fysiska miljön.

Gymnasieeleverna är överlag klart mer positiva till sina skolmiljöer. Givetvis påverkas det av att 

eleverna i gymnasieskolan i allmänhet är mer studiemotiverade, bland annat på grund av 

åldersskillnaden och att gymnasieskolan är en frivillig skolform. Det påverkar också, som eleverna 

också påpekade, att naturprogrammet i allmänhet lockar mer studiemotiverade elever, medan det i 

högstadiet är mycket mer blandat i hur studiemotiverade elever det finns. Däremot tror jag att 

skillnaderna i vad eleverna tycker om sin respektive skola är för stora för att endast förklaras av detta. 

Det är självklart att människor i allmänhet påverkas mycket av hur man trivs i sin närmiljö, och denna 

trivsel påverkas av hur väl anpassad den fysiska miljön är kring de behov man har. Därav följer att om 

eleverna upplever finner dessa miljöer som otillräckliga och att man inte heller kan påverka dem, så 

kommer det påverka hur man mår och presterar i skolan.

3.2 Lokalernas anpassning till styrdokumenten
Konceptet Skola 2000 märks i gymnasieskolans uppbyggnad och utformning och är också tydligt i hur 

allt är byggt kring arbetslagen och deras hemvister. Wallin skriver exempelvis om vikten av att försöka 

skapa en ”hemmiljö” för eleverna där det ska finnas lokaler för olika verksamheter (Wallin 2000, s 27). 

Hemvisterna i den undersökta gymnasieskolan bär tydlig inspiration från detta med sina utrymmen för 

egna studier, klassrum, och rastutrymmen. Detta är något som uppskattas av de gymnasieelever som 

intervjuats, då man flera gånger nämner det positiva i att ha närhet till lokaler i varierande utförande och 

storlek. Rektorn för skolan säger att de nya lokalerna ännu inte revolutionerat undervisningen men att 

förutsättningarna nu finns för en undervisning anpassad efter dagens läroplan och kursplaner, och 

möjligheten finns att bedriva en ”bra skola”. Jag tror att detta är en viktig sak att ta fasta på, då lokalerna 

i sig inte medför en förändring i pedagogiken. Däremot, som Wallin också är inne på, så är anpassade 
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lokaler en förutsättning för att fullt ut kunna genomföra den pedagogik som eftersträvas idag. 

Om däremot lokalerna är begränsande, som i fallet med högstadieskolan, så är det svårt att kunna 

uppmuntra eleverna till att själva inhämta kunskap och vara medskapande i undervisningen. Eleverna 

pratar bland annat om att man sällan har grupparbeten eller ens sitter i de grupprum som finns. Jag tror 

att det blir svårare att genomföra en undervisning som överensstämmer med den pedagogik som idag 

eftersträvas när den fysiska miljön inte är anpassad efter dagens pedagogik utan ett betydligt mer 

hierarkiskt system, där eleverna inte förväntas ta eget ansvar och egna initiativ i lika stor utsträckning 

som idag. På så sätt kan skolans lokaler också direkt motverka möjligheten att följa den pedagogik som 

eftersträvas. Det är därför viktigt att man ser till att skolorna har de fysiska möjligheterna att genomföra 

förändringarna om det någonsin ska vara möjligt att på allvar följa den rådande läroplanen. Jag tror 

också att viljan hos personal och rektor i de flesta fall finns där för att förändra sättet att arbeta, men att 

det inte alltid är så lätt att genomföra om lokalerna inte är anpassade för det. Wallin benämner det 

”lokalernas normerande struktur”, och menar att lokalerna skapar normerna och strukturerna för hur 

undervisningen kan gå till (Wallin 2000, s 29). Om inte möjligheterna till detta finns i de fysiska 

miljöerna så är de också svåra att leva upp till. Jag tror att den fysiska miljön är den som måste komma 

först, då detta skapar möjligheter att arbeta på annat sätt. En förändring av pedagogiken är en mycket 

långsammare process, och är också till viss del beroende av hur den fysiska miljön är anpassad. Den 

lärare som alltid arbetat på ett visst sätt, och är van med detta i och med att lokalerna alltid sett ut så och 

att läroplanen då varit anpassad efter detta, kan också ha svårare att anpassa undervisningen och byta 

inriktning direkt, och på så sätt blir denna process långsam. Jag anser dock att det viktigaste är att 

möjligheterna i den fysiska miljön finns för lärarna, på samma sätt som att möjligheterna finns för 

eleverna att själva ta initiativ till att inte bara mottaga utan också inhämta egen kunskap som man 

förväntas göra enligt läroplanen.

Skantze menar att eleverna lätt tar sig an en passiv roll i skolan när lokalerna uppmuntrar till detta 

(1989, s 144). Tristessen över skolan och att foga in sig i reglerna att sitta stilla och bara lyssna passar 

inte ihop med den självständiga elev man i övrigt ska vara när det gäller att som elev vara en 

medskapare av sin egen kunskap. Målet för eleverna riskerar att bli att de bara ska infoga sig i skolans 

värld, som Skantze skriver (1989, s 144). Ett hierarkiskt tänkande som lever kvar från den gamla skolan 

och gör att eleverna gör vad de tror att skolan förväntar sig. Detta hamnar i konflikt med läroplanen, 

som tvärtom uppmuntrar eleverna att själva inhämta kunskap och bli tänkande individer. Det blir ett 
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problem både för lärare och elever när lokalerna samt läroplanen och miljön förmedlar olika bilder. 

Denna bild tycker jag bekräftas hos de intervjuade eleverna där jag upplever att högstadieeleverna ser de 

begränsningar som finns i skolans lokaler, och också saknar många saker i miljön för att kunna bedriva 

de studier som man anser förväntas av dem. Mest i samband med prov då man uppger sig vilja ha mer 

enskilda platser att plugga och förhöra varandra på. Man vill klara proven för att klara betygen och har 

fortfarande en syn på skolan som en plats där man pluggar in fakta för att klara dessa prov, men inte så 

mycket mer. Vad eleverna tror att skolan förväntar sig påverkas i hög grad av den fysiska miljön som är 

det som eleverna ser och som skapar förutsättningarna för pedagogiken. Så länge inte skolmiljöerna 

ändras kan inte heller deras strukturer förändras i någon större grad. Skolans fysiska miljö samt dess 

pedagogik och förmåga att lära ut går på så sätt hand i hand. 

Eleverna i högstadieskolan upplever att man aldrig blivit tillfrågad om den fysiska miljön, vilket 

ytterligare kan förstärka denna känsla av att inte känna sig välkomna. I gymnasieskolan tycker jag att 

det märks under intervjuerna att eleverna i mycket större utsträckning kan ”ta lokalerna i anspråk”. 

Rummen finns där, och meningen med dem är att man ska plugga, eller åtminstone inte väsnas så 

mycket att andra inte kan arbeta. Däremot finns möjligheten att göra vad man vill i dessa lokaler, och 

vill man studera så finns många fördelar med att göra det i dessa lokaler där lärare och datorer finns att 

utnyttja. 

3.3 Lösningar
Tryggheten i skolan är något som återkommer flera gånger under intervjuerna. I intervjuerna i 

gymnasieskolan främst i form av att eleverna nämner hur hemvisterna gör att man känner sig trygg och 

bekväm. Tryggheten i att ha ”sitt eget” som man vistas i hela dagarna och också har visst inflytande i. 

Även högstadieeleverna kommer in på huruvida man vill ha ett eget klassrum, även om man inte är helt 

överens kring om det är bra eller dåligt. Man ger förslag om egna klassrum med egna bänkar och 

arbeten på väggarna, ungefär som det är i gymnasieskolans hemvister. Jag tolkar de återkommande 

diskussionerna kring ämnet som förekommer i intervjuerna som att man anser att trygghet är viktigt och 

något som också påverkar både studierna och den sociala tillvaron i skolan. Tryggheten var också något 

som man hade i tankarna vid ombyggnaden av gymnasieskolan och som uppenbarligen också gett 

resultat i och med att eleverna känner sig trygga i skolmiljön. Det gör enligt eleverna att man lär känna 

alla som går i samma hemvist, men också att man får tillgång till lärarna i det angränsande 

arbetslagsrummet hela tiden, vilket gör att man även får bättre kontakt med lärarna. Både denna kontakt 
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med lärarna och andra elever tycker de är viktig för att känna trygghet, och därmed trivas i skolan. Att 

känna sig hemma i ett klassrum kan skapa en stor trygghet och att ha något att återkomma till hela tiden, 

en fast punkt.

Jag tror också att det kan uppstå en lätt förvirring när lokalerna är likadant uppbyggda som de alltid 

varit, och dessutom väldigt slitna, medan pedagogiken och läroplanen förändrats så mycket som den 

gjort. Då skolan inte längre har en hierarkisk uppbyggnad på samma sätt, utan eleverna förväntas ta både 

ansvar och egna initiativ, blir det konstigt med lokaler som fortfarande sätter läraren på en upphöjd 

katederplats dit alla elever ska blicka och sitta på sina stolar och endast ta emot information. Detta 

samtidigt som de själva ska ta del av målen de ska lära sig, och sedan ta ansvar för att själva lära sig att 

söka upp kunskap i många fall, och där läraren mest ska vara en ledare som uppmuntrar och hjälper 

eleverna att inhämta kunskapen. Om den fysiska miljön då inte uppmuntrar till egen 

kunskapsinhämtning så blir det också svårt att leva upp till läroplanens mål.

Björklid och Wallin är också inne på demokrati och lokaler att ”ta i anspråk”(Wallin 2000, s 24). Detta 

har man arbetat med i gymnasieskolan där det finns rum som eleverna själva kan göra vad man vill med. 

Dels ”mysrummet” där man har direkt inflytande över vad som ska göras med demokratiska beslut hos 

de elever som berörs. Men även i andra rum finns en större flexibilitet i och med att det finns rum i olika 

storlekar, både med eller utan datorer och studiebänkar. Detta gör att eleverna känner att lokalerna är till 

för dem. Högstadieeleverna däremot uppger att man saknar just detta, salar som kan användas på det sätt 

man själv vill. Nu är man utelämnade till korridorerna när man inte har lektioner, och vill man plugga 

får man sätta sig i någon avlägsen del och hoppas att man inte blir alltför störd i sitt arbete. Datorsalen 

har man inte tillgång till utan lärare. Jag tror att en del problem skulle kunna lösas genom att helt enkelt 

lyssna mer på eleverna och deras önskemål och försöka genomföra lite av detta. Med detta kommer 

också ett demokrativärde och förhoppningsvis ett ökat ansvarstänkande hos eleverna. Jag tror inte att 

man är lika benägen att förstöra något som man känner är till för en själv och som ger en något tillbaka.

I Lpo 94 står att läsa att ”alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar 

och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Lpo 94, s 13). Att ta tillvara och 

lyssna på elevernas önskemål om den fysiska miljön tror jag kan vara en viktig del i att få eleverna att 

känna sig välkomna i skolan, och något som också kan förbättra inställningen till skolan och i längden 

kanske därmed motivationen. Dessutom är det, som Skantze påpekar, ett uppdrag för skolan att fostra 
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elever till demokratiska individer (Skantze 1989, s 145). Ett väldigt bra sätt att göra detta är att få dem 

att delta i demokratiska beslut som påverkar dem själva. Detta kan vara något som elevrådet kan få 

inflytande över i en viss utsträckning, genom att exempelvis framföra förslag från eleverna på vad man 

anser borde göras med skolans fysiska miljöer för att få dem att kännas fräschare eller mer 

välkomnande. Man hör ofta om vikten av att eleverna kan påverka sin studiesituation. Jag tycker dock 

att man glömmer bort den fysiska miljön i dessa diskussioner, vilket är tråkigt eftersom dessa kan vara 

väl så viktiga i att få eleverna att trivas, utvecklas och motiveras.

Att bygga om en skola för att bättre anpassa den till en modern pedagogik är väldigt dyrt. Givetvis är det 

ett stort problem med finansiering som gör det svårt, då det skulle behövas mycket pengar. Att bygga om 

gymnasieskolan kostade 200 miljoner. Men även om man inte kan bygga om skolan, så kan man göra 

mycket för att få den att kännas mer välkomnande och att göra den bättre anpassad. Enklare saker som 

en annorlunda möblering eller en mer inspirerande utsmyckning skulle göra skillnad. Likaså tror jag att 

man kan låta eleverna ha mer inflytande för att få dem att känna sig som en större del av skolan. En 

möjlighet kan vara att låta en klass göra om i varsitt rum och sedan vara där större delen av dagen, och 

att lärarna får komma dit istället för att eleverna ska gå runt till olika klassrum. Detta tror jag skulle vara 

en del i ett enkelt sätt att skapa mer trygghet och trivsel i skolor likt högstadieskolan i den här studien.

Eftersom det ändå kostar ganska mycket att göra om så tror jag även att det behövs en större 

medvetenhet kring hur de fysiska miljöerna kan påverka elevers skolgång. Det är alltid diskussioner på 

tapeten kring hur skolan ska skötas och vad som kan förbättras. Jag tror dock att mer diskussion behövs 

kring hur skolans fysiska miljöer bättre kan anpassas efter hur läroplanen är utformad. Kanske även i 

samarbete med andra yrkesgrupper, med andra kunskaper kring just fysisk miljö och vad man kan göra 

med denna. Större medvetenhet kring den fysiska miljön skulle leda till mer reflektion kring vad man 

kan göra med enkla medel som inte kostar så mycket, men ändå kan bidra till ett gott resultat.

Gymnasieskolan har tydligt tagit inspiration från skola 2000 i sina hemvister. Detta borde också gå att 

anpassa ganska lätt i andra skolor utan att behöva bygga om. Om skolan, som högstadieskolan i det här 

fallet, är uppbyggda kring korridorer är det fullt möjlighet att exempelvis ha en korridor var för 

exempelvis varje årskurs, och på så sätt ha mer av en hemmiljö som likaså kan ge fördelarna som jag 

tror finns i att ha en fast punkt i skolan med ett hemklassrum. Det kan även minska skadegörelsen då det 

är färre elever som rör sig på varje ställe, samt att lärarna om de har arbetslagsrummet i anknytning till 
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hemmiljön, har bättre uppsikt över korridoren. Det påverkar även som tidigare nämnts att man troligtvis 

inte är lika benägen att förstöra något som man känner att man själv varit med och skapat och haft 

inflytande över.
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4. Sammanfattning

Jag har i den här uppsatsen diskuterat kring betydelsen av en stimulerande fysisk skolmiljö, och 

huruvida den påverkar elevernas vardag i skolan. Under de intervjuer som genomförts har jag förstått att 

eleverna anser att den fysiska miljön har stor påverkan på hur man trivs i skolan, hur trygg man känner 

sig i miljön, samt i längden vilka möjligheter man har att klara studierna på ett bra sätt. Eleverna i de två 

skolorna hade som väntat väldigt skilda åsikter kring miljön i respektive skola, men det som var 

gemensamt var synen på hur stor påverkan det har för livet i skolan. 

Jag kommer i studien fram till att skolornas fysiska miljö måste vara anpassad till den syn på pedagogik 

och lärande som finns i läroplanerna och är det som lärarna har att arbeta efter. Detta leder till 

svårigheter om miljöerna inte är anpassade därefter. Inte minst märktes det hos eleverna i 

högstadieskolan som upplever det som att miljöerna inte räcker till i deras skolarbete. Det är inte så 

konstigt eftersom skolan ser annorlunda ut idag än det gjorde när skolan byggdes, både organisatoriskt 

och pedagogiskt. Elevernas syn på den fysiska miljön som otillräcklig, är jag övertygad om att den kan 

appliceras på många skolor som byggts kring samma tid som den som här är i fokus. Vad gäller 

gymnasieskolan, som inspirerats av konceptet skola 2000, så har jag här argumenterat för att miljön 

leder till ökad trygghet för eleverna och de olika typerna av lokaler ger ökade möjligheter att följa 

läroplanen i och med att eleverna får större möjligheter till egen kunskap och egna studier. Detta gör 

eleverna klart i intervjuerna, och denna variation och flexibilitet i lokalerna är till stor del det som 

högstadieeleverna också önskar.

Lärande sker inte bara i mötet med läraren och den kunskap som där förmedlas, utan lärande sker också 

i sammanhang utanför klassrummet genom informellt lärande. Även här har den fysiska miljön stor 

betydelse, vilket man också kan utläsa av de samtal som förts under intervjutillfällena med eleverna. Där 

högstadieeleverna inte finner någon inspiration eller fantasi i den fysiska miljön, så finner tvärtom 

gymnasieeleverna mycket variation i miljöerna vilket man upplever som stimulerande.

En lösning som kan finnas på de problem som ofta finns i den fysiska miljön i skolor som är byggda för 

en äldre pedagogik, kan vara att lyssna på elevernas åsikter kring den fysiska miljön. Jag argumenterar 

för att det kan ha många fördelar, däribland ökad demokratikunskap och ansvarstagande. Varje klass kan 

också vara med och inreda ett eget hemklassrum, vilket skulle kunna öka tryggheten, minska 
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skadegörelse samt få eleverna att känna en större känsla av att ha en fast punkt. Detta anser 

gymnasieeleverna att man fått genom sina hemvister. Även en ökad medvetenhet om vikten av den 

fysiska miljön i skolan, samt hur den påverkar skolverksamheten, är viktig och skulle också kunna 

utvecklas genom med samarbete med andra yrkesgrupper med kunskap i området.

Denna studie har bara skrapat på ytan i ett ämne som behöver fler studier, och framförallt bredare 

undersökningar i andra skolor. Detta för att kunna dra mer generella slutsatser. Jag tror dock att den här 

studien är en bra början för att kunna dra en del slutsatser kring vikten av en väl anpassad fysisk miljö, 

och är värd att bygga vidare på med fler kompletterande studier.
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