
 

 

 

 

Skolmiljö för lärande 
 

- Elevers upplevelse av skolans fysiska miljö 

Eva Magnusson 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vt 2009 
Examensarbete på lärarprogrammet, 270 hp 
Institutionen för estetiska ämnen. 



 

 

Sammanfattning 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka elevernas uppfattningar om skolmiljöer som 
främjar eller motverkar lärande. Något jag ville undersöka för att i min framtida lärarroll 
kunna skapa en skolmiljö som eleverna upplever som främjande för lärande. Som blivande 
bildlärare ville jag även se om eleverna är så pass insatta i sin omgivnings utformning att man 
inom bildämnet kan utarbeta ett arbetsområde rörande skolans fysiska miljöer. Jag har utgått 
ifrån tre frågeställningar: Hur ser eleverna på skolans lärandemiljö? Hur ska en skolmiljö 
som, enligt eleverna, främjar lärande vara utformad? Överensstämmer elevernas syn på en 
skolmiljö som främjar lärande med de riktlinjer som finns idag på hur en skolmiljö som 
främjar lärande bör se ut? Jag genomförde delvis strukturerade kvalitativa intervjuer med sex 
myndiga gymnasieelever. Resultatet visade att eleverna är insatta i skolmiljöns fysiska 
utformning och att den påverkar lärandet. Att ljusa och öppna skolmiljöer är främjande medan 
mörka och slutna är motverkande för lärande. Dock överensstämmer inte elevernas önskade 
fysiska miljö för lärande med deras nuvarande skolmiljö. Elevernas syn på en skolmiljö som 
främjar lärande stämmer i mångt och mycket överens med de riktlinjer som finns idag, men 
som tyvärr inte följs. Slutsatsen som styrks av litteraturstudierna är att eleverna är väl 
medvetna om sin skolmiljö och att elevers delaktighet i skolmiljöns fysiska utformning är 
viktigt i framtiden. Jag kom även fram till att eftersom eleverna är väl medvetna om sin 
skolmiljö är det möjligt att på ett givande sätt arbeta med den inom bildundervisningen.   
 
 
Sökord: lärandemiljö, främjande, motverkande, framtidens skola, elevinflytande. 
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Inledning 

 

Under mina år på lärarprogrammet har jag under praktikperioderna kommit att 

uppmärksamma olika skolors fysiska miljö. Ingen skola har varit den andra lik när det 

kommer till den fysiska inomhusmiljön. Jag har upplevt lokaler som på många håll 

fortfarande ser ut som de gjorde då jag själv gick i skolan, för att inte glömma de skolmiljöer 

som än idag ser ut som under den tidigare generationens skolgång. Kan skolans fysiska miljö 

se ut som den gjorde förr även om förutsättningarna och medlen för lärande i skolan 

förändrats? Hur kan man förändra dagens befintliga skolor samt bygga skolor för framtiden?  

     När det handlar om förändringar av skolans fysiska miljöer har åsikterna och idéerna som 

jag hört allt som oftast kommit från andra lärarstudenter, verksamma lärare samt vuxna 

utanför skolans värld. Det intressanta med de sistnämnda är att jag fått intrycket av att även 

om människor inte har en arbetsrelaterad koppling till skolan har de åsikter om den fysiska 

skolmiljön vilket jag tror kan bero på bland annat tidigare skolgång.   

     I dagsläget sker förändringar i skolors fysiska miljöer och jag har sett hur lärare på olika 

håll får chans att påverka klassrumsmiljöer där de befinner sig dagligen. Något som även jag 

kommer att få möjlighet att göra som bildlärare. Detta eftersom många bildlärartjänster 

innebär att man som bildlärare ständigt har sin undervisning förlagd i ett och samma rum, ofta 

en specifik bildsal. När jag praktiserat har jag fått intrycket av att bildsalen därför ofta blir en 

spegling av vad skolans aktuella bildlärare ser som en bra miljö för lärande.  

     Oavsett koppling till skolans värld är den gemensamma nämnaren mellan de åsikter jag 

tidigare hört att det är vuxnas syn på och upplevelser av skolans fysiska miljö, något som gjort 

mig nyfiken på hur de yngre som dagligen befinner sig i skolan upplever samma miljö. Hur 

ser dagens elever, som spenderar sin tid i skolan för att lära sig, på skolans fysiska miljö och 

dess positiva/negativa inverkan på lärande? Hur anser de att en skolmiljö som främjar lärande 

bör se ut och stämmer deras bild av den önskade skolmiljön med det som kommit fram i 

vuxnas tankar om densamma? Kan jag inom bildämnet engagera dagens elever i 

utformningen av skolans fysiska miljö?  

     Eftersom jag även är lärare i ämnet media har jag valt att inte lägga fokus i undersökningen 

på bildklassrummet utan undersöka vad som över lag kännetecknar elevernas upplevelse av 

en skolmiljö som främjar lärande. Med tanke på att jag i mitt framtida yrke kommer att kunna 

påverka den fysiska klassrumsmiljön ser jag det som viktigt att jag har en inblick i elevernas 
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upplevelse av en mer eller mindre främjande skolmiljö för lärande. Detta för att ha en bra 

grund att stå på i skapandet av en klassrumsmiljö som främjar lärande.  

   Jag ser utöver det en möjlighet att inom bildämnet utarbeta ett sätt att arbeta med eleverna 

med koppling till bildens roll i utformandet av fysiska miljöer. Kan man inom kursen Bild och 

form, grundkurs/fördjupning (Skolverket, 2009) utarbeta ett tematiskt arbetssätt utifrån den 

fysiska skolmiljön och elevernas upplevelse av den? Jag tror att en förutsättning för det är att 

eleverna måste vara väl medvetna om den fysiska miljön omkring sig och ha åsikter om vad 

som är positivt och negativt, något som jag hoppas att denna undersökning skall ge svar på. 

 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka elevernas uppfattningar om skolmiljöer som främjar eller motverkar 

lärande.  

 

 

Frågeställningar 

 

- Hur ser eleverna på skolans lärandemiljö? 

- Hur ska en skolmiljö som, enligt eleverna, främjar lärande vara utformad? 

- Överensstämmer elevernas syn på en skolmiljö som främjar lärande med de riktlinjer 

som finns idag för hur en skolmiljö som främjar lärande bör se ut? 
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Bakgrund 

 

Här i bakgrunden belyser jag den fysiska skolmiljön ur flera olika aspekter. Jag visar på vilka 

riktlinjer som finns idag för skolans fysiska miljö, hur människor med koppling till skolan ser 

på skolmiljön, hur man arbetar inför framtiden, om elevinflytande samt alternativa synsätt. 

Jag väljer att lyfta in alternativa synsätt på den fysiska miljön som motvikt mot det andra, där 

jag väljer att belysa feng shui för att det är något som jag upplevt som allt mer omtalat i bland 

annat media när det kommer till skapande av interiörer. Waldorfskolan lyfter jag in för att 

visa ett exempel på hur en skolmiljö kan utformas utifrån ett alternativt synsätt. Under 

bakgrund tar jag också upp hur man ser på den fysiska miljöns påverkan på individen. 

  

Rådande bestämmelser rörande den fysiska skolmiljön  

När jag studerat det som står skrivet i Lärarens handbok (Lärarförbundet, 2004) angående 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) samt 

Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) saknar jag anknytningar till krav på den 

fysiska skolmiljön. Som jag förstår det så är anledningen till detta att skolans arbetsmiljö går 

under samma arbetsmiljölag som gäller för alla svenska arbetsplatser. På Skolverkets hemsida 

(www.skolverket.se) där det Svenska skolsystemet är beskrivet står det angående arbetsmiljön 

gällande både grundskolan och gymnasieskolan att ”Arbetsmiljölagen gäller för alla skolor, 

precis som för vilken annan arbetsplats som helst” (Skolverket, 2009). De hänvisar där till 

Arbetsmiljöverkets temasida om skolmiljön (www.av.se/teman/skolan) som är framtagen i 

samarbete med Skolverket och Socialstyrelsen. Där står det skrivet om arbetsmiljölagen och 

skolans arbetsmiljö. 

     Enligt Arbetsmiljöverket så är ljuset mycket viktigt i skolan. De talar om dagsljusets roll 

när det gäller välmående. ”Brist på dagsljus gör att vi mår dåligt fysiskt och psykiskt. Både 

allmän vintertrötthet och höst- och vårdepressioner anses bero på bristen på dagsljus” 

(Arbetsmiljöverket, 2008). De ser belysningen som en påverkande faktor på elevernas 

förmåga att koncentrera sig då de menar på att eleverna känner sig tryggare i en 

klassrumsmiljö där alla delar av rummet är väl belysta. De nämner också att ljuset i rummet 

bör vara anpassat till skolans verksamhet.  

     Flimrande lysrör nämns av Arbetsmiljöverket som ett problem som kan leda till 

koncentrationssvårigheter, huvudvärk och stress. ”Flimmer från lysrör kan ge upphov till 
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stressreaktioner i det centrala nervsystemet med trötthet och försämrad arbetsprestation som 

följd” (Arbetsmiljöverket, 2008). De skriver även om vilka förändringar som man kan göra i 

skolmiljön för att förbättra ljusförhållandena, bl.a. gällande lysrören och dess flimrande. ”För 

att undvika detta räcker det inte med att bara byta lysrör utan man måste även byta till 

armaturer med driftdon av högfrekvenstyp, så kallade HF-don” (Arbetsmiljöverket, 2008). De 

talar även om hur belysning som är felmonterad och därför blänker i bänken kan göra 

eleverna trötta med koppling till att ögonen blir överansträngda. 

     Arbetsmiljöverket talar om belysningens montering och att den skall vara väl fungerande 

oavsett hur man möblerar om i klassrummet. Även att den skall fungera bra i kombination 

med skolans tekniska hjälpmedel genom att exempelvis vara vinklade så att de inte blänker i 

datorskärmar. ”Viktigt är att eleven inte har reflexer i bildskärmen eller att eleven bländas av 

ljus från lampor och fönster som kommer in ögonen. Reflexer och ljus i ögonen gör att 

skärmen blir svårare att läsa på och man kan få ont i ögonen” (Arbetsmiljöverket, 2008). 

     När det kommer till luften inomhus skriver Arbetsmiljöverket om vikten av bra ventilation 

i klassrummet och att temperaturen skall vara behaglig. Möjligheten att vädra ses också som 

något bra. ”Det som oftast gör att du tycker att luften är dålig är att det är för varmt eller att 

det är för dåligt ombyte av luft i lokalen. Då kan det hjälpa att vädra. Lagom temperatur i ett 

klassrum kan vara ca 22 ° C” (Arbetsmiljöverket, 2008).   

     Arbetsmiljöverket skriver också om ljudet i skolan utifrån olika aspekter. De nämner dels 

störande ljud utifrån skolbyggnaden såsom till exempel ljud från trafik, men även ljud inifrån 

skolbyggnaden såsom till exempel hissar. De talar också om det ljud som skolpersonal och 

elever själva skapar och hur man kan dämpa dessa ljud på olika sätt. ”Det ljud som oftast 

leder till huvudvärk och koncentrationsproblem är det störande buller som uppstår vid 

aktiviteter i klassrummet. Småprat och smällar med bänklock är exempel på sådant som ger 

störande buller” (Arbetsmiljöverket, 2008). Ett förslag Arbetsmiljöverket tar upp är att man 

ska försöka undvika hög ljudnivå och värna om varandras hörsel. Ett annat förslag de tar upp 

är att man kan sätta mjuka plattor under stolarna mot golvet så att de inte väsnas då de 

förflyttas. Själva möbleringen av rummen kan också ha påverkan på ljudnivån.  

 

Uppställning av arbetsbord/bänkar i traditionellt rutnät ger vissa akustiska fördelar eftersom 

arbetsborden ger en viss gynnsam ljudspridande verkan. Uppställning i U-form eller möblering 

med få stora bord minskar denna verkan. I dessa fall kan det vara bra att öka ljudspridningen 

med hyllor och skåp längs väggarna (Arbetsmiljöverket, 2008). 
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Med koppling till ljudnivån talar de även om fördelarna med att kontrollera att ny teknik som 

köps in till skolmiljön har låg ljudnivå. 

Arbetsmiljöverket skriver en hel del om arbetsmiljön kring datorarbetsplatsen i skolan. De ser 

det som viktigt att elever lär sig hur en bra datorarbetsplats ser ut och vikten av att ta pauser 

då och då.  

 

Utifrån datorutvecklingen kan man förutspå att cirka 80 % av eleverna kommer att använda en 

dator varje dag i sina framtida arbeten. Närmare hälften kommer att arbeta minst halva 

arbetstiden vid en bildskärm (Arbetsmiljöverket, 2008). 

 

De skriver också om ergonomiskt bra möbler. ”De krav man behöver ställa på bord och stol 

vid datorarbete överensstämmer i hög grad med generella krav på bra ergonomiska 

skolmöbler” (Arbetsmiljöverket, 2008). De anser bland annat att borden skall vara lätta att 

höja och sänka, vara av ljus men inte bländande färg och en fördel om det även finns ståbord i 

klassrummen som ett alternativ. Bra stolar beskrivs som höj- och sänkbara med ett reglerbart 

ryggstöd. När det handlar om stolshöjden talar de även om fotstöd. ”Kortare och yngre elever 

kan behöva ett fotstöd som kan ställas in oberoende av sitthöjden” (Arbetsmiljöverket, 2008). 

     Om färgsättning står inte mycket skrivet i Arbetsmiljöverkets riktlinjer för skolmiljön. 

Som jag har skrivit om ovan nämns färg gällande ovansidan borden, utöver det finner jag bara 

riktlinjer om färgsättning som en notis förknippat med att färg kan ha inverkan på ett rums 

atmosfär. Arbetsmiljöverket tycks alltså inte enligt det jag funnit ha några riktlinjer angående 

vilka färger som är att föredra på väggarna i skolmiljön som arbetsmiljö. 

 

Den fysiska miljöns inverkan 

Rådet för arkitektur, form och design (Rafd) har utifrån sin rapport Vår tids skola – hur ska 

den byggas skrivit Mer om rådets arbete kring skolans miljöer (Rafd, 2008). Där fastställer de 

att den fysiska miljön har betydelse i skolan och visar bland annat på följande fyra motiv som 

jag här citerar: 

1. Pedagogik och rum samverkar  

Den fysiska miljön ska stödja, inte motverka en vald pedagogisk modell.  

2. Kvaliteten i den fysiska miljön påverkar trivsel, trygghet och stimulans                

Att skapa miljöer ute och inne där elever och skolpersonal kan trivas och känna sig 

trygga och som bidrar till fysisk och psykisk stimulans är betydelsefullt för 

verksamheten.  
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3. Delaktighet och inflytande vid utformning av den fysiska miljön är mål och medel  

Genom att låta elever, lärare och övrig personal som befinner sig i skolan vara delaktiga 

i ett förändringsarbete kan man uppnå både förståelse och kunskap hos eleverna om den 

demokratiska processens dynamik och dessutom nå ett bättre resultat i utformningen av 

den fysiska miljön.  

4. Skolbyggnaden som symbol i samhället  

Den fysiska miljön kommunicerar värden. I skolans fall handlar det både om vilka 

värden som tillmäts barn och unga och om hur skolarbete och kunskap värderas i bred 

mening.                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    (Rafd, 2008:1)  

Den 6 november 2007 befann sig Pia Björklid vid Rosenbads konferenscentrum i Stockholm 

där hon medverkade vid en Nationell hearing som Rafd höll i som handlade om skolans 

fysiska miljö, en hearing som står med i Rafds (2008) rapport. Björklid som är forskare och 

professor i pedagogik berättade följande:  

 

På miljöpsykologins område framhåller man att den fysiska miljön sänder budskap om man är 

välkommen eller inte. Ett oengagerat intryck, som till exempel dålig ordning och bristande 

städning, dålig belysning, ventilation och buller, förmedlar ett negativt budskap om bristande 

omsorg. Samma sak har barn själva uppgivit när de blivit föremål för forskning (Rafd, 2008:56). 

 

Detta sätt att se på den fysiska miljöns inverkan kan man också se inom Reggio Emilia som är 

en förskolepedagogik som utvecklades i Italien runt år 1945 (Wallin, 1996). Frida Warg 

(2008) skriver i sitt examensarbete Den tredje pedagogen om hur man inom Reggio Emilia 

har en speciell syn på lärande. Pedagogiken är inte produktorienterad utan fokuserar mer på 

processen. Hon beskriver även hur man inom Reggio Emilia i skapandet av den fysiska miljön 

strävar efter att forma en miljö där barnen själva får söka kunskap. Hon skriver också om hur 

de ser på den fysiska miljön som en spegling av vuxnas tankesätt.  

  

Man menar att hur vi konstruerar miljön återkastar bilden av vad vi förväntar oss ska hända där - 

och därmed också vad vi förväntar oss av barnet. På det sättet står rummet i kommunikation med 

oss – ändrar man i miljön sänds nya budskap ut och vi kommer att handla på ett annat sätt i den 

nya miljön (Warg, 2008:10). 

 

Rikard Küller är en forskare i miljöpsykologi som gjort studier i hur människor påverkas av 

den fysiska miljöns färgsättning. Han har bland annat gjort mätningar av deltagarnas 
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hjärnaktivitet när de befinner sig i rum med olika färgsättning. I boken Svensk miljöpsykologi 

skriver Rikard Küller (2005) om icke-visuella effekter på människan av ljus och färg där han 

lyfter forskning som gjorts om färger i den fysiska miljön.  

 

                         Tillämpat under verkliga förhållanden innebär detta att man borde kunna utnyttja färgsättning 

och design för att påverka aktiveringen hos personer som vistas i en viss miljö. Till exempel 

skulle varma färger kunna användas för att addera aktiveringen till miljöer som annars skulle 

vara monotona på gränsen till understimulering. På liknande sätt skulle kalla färgsättningar 

kunna användas för att mildra stimuleringen utifrån och därigenom uppnå en lugnande effekt 

(Küller, 2005:94). 

 

Han tar även upp hur färgsättningen i miljön kan medverka till stress. ”Det tycks således som 

om den varma, starkt rödgula färgsättningen stressade de personer som redan från början 

kände sig i dålig psykisk form” (Küller, 2005:95). Utifrån forskningsresultat beskriver han 

också vikten av val av färgsättning i ett arbetsrum för att skapa en god arbetsmiljö. ”Slutligen 

bör alltför starka färger, mönster och kontraster undvikas, eftersom sådant lätt kan ge upphov 

till överaktivering av det visuella nervsystemet” (Küller, 2005:97).  

     Utifrån miljöpsykologisk forskning om ljussättning beskriver han också vad som hör till en 

bra rumsbelysning i ett arbetsrum.  

 

Det är viktigt att det är ljust i hela rummet och inte enbart i det centrala synfältet. Därför 

rekommenderas en typ av lysrörsarmaturer som hänger ned en bit från taket och sprider ljus inte 

bara nedåt utan även upp i taket. Sådana ’nedpendlande’ armaturer bör vara försedda med HF-

don och placeras så att reflexer inte uppstår i arbetsytor såsom skrivbord och bildskärmar 

(Küller, 2005:97).  

 

Skolmiljöns inverkan på lärande 

Madelene Cederroth och Jenny Kihlberg skriver om den fysiska lärandemiljön i deras 

examensarbete Lärandemiljö - en miljö att lära i. En studie om klassrummets betydelse för 

den pedagogiska verksamheten (2007). De har utifrån egna erfarenheter och intervjuer med 

ämnesdidaktiker och lärare undersökt den fysiska skolmiljöns roll i förhållande till lärande. 

De skriver om den fysiska utformningen av klassrummet:  

 

Vi har i uppsatsen utarbetat begreppen traditionellt strukturerat- och progressivt strukturerat 

klassrum. Ett traditionellt strukturerat klassrum innebär bänkar/bord och stolar arrangerade i 

rader placerade på ett sådant sätt att samtliga elever sitter vända mot svarta-tavlan/whiteboard-
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tavlan. Elevernas arbete utförs primärt på den för eleven tilldelade arbetsytan, det vill säga 

elevens bänk eller plats vid ett bord. Ett progressivt strukturerat klassrum innebär 

ämnesspecifika och ämnesanpassade miljöer där arbetsformen styr elevernas placering i 

klassrummet. Detta innebär att eleverna inte har en personlig arbetsyta (Cederroth & Kihlberg, 

2007:9).  

 

De poängterar att även om ett klassrum är utformat som ett traditionellt strukturerat klassrum 

är det inget som säger något om lärarens metoder.  

     Med anknytning till Anna Skantzes avhandling Vad betyder skolhuset? (1989) tar de 

följande ställningstagande. ”Vi anser att en pedagogiskt tydlig fysisk miljö är viktig för att 

eleverna skall veta vad de kan förvänta sig och vad som skall hända under lektionen. Miljön 

blir på så sätt ett pedagogiskt redskap som underlättar elevernas arbete” (Cederroth & 

Kihlberg, 2007:10). 

     De beskriver även hur många av dagens fysiska skolmiljöer stannat kvar i det som var 

aktuellt för 30 år sedan. Något de tror kan ha att göra med skolans genom åren begränsade 

ekonomiska förutsättningar som lett till att skolan helt enkelt inte haft råd till att förnya den 

fysiska klassrumsmiljön. Det i sin tur har lett till att skolans lokaler inte följt den utveckling 

som skett inom övriga skolan genom åren utan stannat kvar i det förgångna. ”När det gäller 

skolans styrning, med nya läroplaner och skollagar, har skolan tagit ett stort kliv framåt i 

utvecklingen” (Cederroth & Kihlberg, 2007:29). De skriver vidare om hur denna klyfta mellan 

skolans fysiska miljö och det övriga påverkar dagens lärandemiljö. ”Vi anser att majoriteten 

av yrkesverksamma lärare inte medvetet använder klassrummet som ett pedagogiskt redskap. 

Vår erfarenhet är att många lärare underordnar sig lokalens utformning, istället för att ta till 

vara på dess möjligheter” (Cederroth & Kihlberg, 2007:29).      

 

Inför en framtida skolmiljö främjande för lärande 

Rådet för arkitektur, form och designs ordförande Sven-Olof Bodenfors och huvudsekreterare 

Claes Eriksson uttrycker sina förhoppningar i inledningen, till rapporten Vår tids skola – hur 

ska den byggas?, skolan som den viktigaste gemensamma miljön (2008). ”Vi hoppas att vi, 

med denna rapport, kan medverka till att göra området för skolans fysiska miljöer synligt i 

den svenska politiken och inom skolväsendet” (Rafd, 2008:11). De belyser även i inledningen 

hur mycket tid barnen spenderar i skolan under sin uppväxt. Vidare talar de om hur vi 

värdesätter den fysiska miljö som barnen befinner sig i så gott som dagligen i nästan 20 år. 



                                                                                                                                                   9 

 

”Skolmiljön är kanske den viktigaste miljön av alla i samhället. Men frågan är om detta 

återspeglar sig i hur vi värderar denna miljö?” (Rafd, 2008:8). 

     De beskriver också hur verksamma vid Rafd (2008) i sitt arbete med rapporten har 

samtalat om den fysiska skolmiljön med många olika berörda grupper i samhället, däribland 

elevorganisationerna, lärarfacken, Sveriges kommuner, statliga myndigheter, och forskare 

inom området m.fl.  

 

Och alla har bekräftat den stora betydelse som skolmiljön har för en bra skola – alla har också 

bekräftat behovet av att lyfta frågan till ett större sammanhang. I tydlig kontrast till detta har vi 

kunnat konstatera att värdet av en god och likvärdig fysisk miljö i skolan inte någonstans finns 

uttryckt i de styrdokument för skolan som beslutats på nationell nivå (Rafd, 2008:8). 

 

Det finns dock sådant som gjorts för att möjliggöra skapandet av en bättre skolmiljö, bland 

annat så har det tagits fram ett hjälpmedel som skolor kan använda sig av, något som Björklid 

(2005) skriver om i Lärande och fysisk miljö – En kunskapsöversikt om samspelet mellan 

lärande och fysisk miljö i förskola och skola. ”Ett annat exempel på skolutveckling är 

projektet Skola 2000 som försöker skapa en modern skola i samklang med den aktuella 

läroplanen. En central tanke är att skollokalernas utformning är betydelsefulla för hur 

verksamheten kommer att utformas” (Björklid, 2005:181). Skolmiljö 2000 (Skolverket, 2009) 

är ett enkätverktyg som framtogs av Arbetslivsinstitutet för att förenkla för skolor att 

genomföra kontinuerlig kontroll av skolans arbetsmiljö. Idag hittar man enkätverktygen på 

Skolverkets webbplats (http://www.skolverket.se/sb/d/2028). Främst handlar enkäterna om tre 

områden som behandlar; människan i skolan, den fysiska miljön i skolan samt arbetet i 

skolan. Enkäterna finns i tre olika utformningar för att passa både lärare, elever och yngre 

elever. Svaren samlas i en databas för att möjliggöra för senare forskning angående skolmiljö, 

med syfte att förbättra skolmiljön. Då flera frågor i den del av enkätverktyget som riktar sig 

till elever rör den fysiska arbetsmiljön hade det för mig varit av intresse att jämföra svaren 

från dem med min egen undersökning. Jag sökte för att finna en sammanställning av svar från 

Skolmiljö 2000 (Skolverket, 2009), men tyvärr utan resultat.  

 

Alternativ syn på den fysiska miljön 

Agneta Nyholm Winqvist (2007) skriver i Leva med feng shui om hur man tror att den 

österländska läran feng shui, som betyder vind och vatten, uppkom för flera tusen år sedan. 

Hon berättar om hur feng shui har en stark koppling till naturen och om att man inom feng 
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shui talar om de fem elementen samt om yin- och yang-energier och balansen mellan dessa. 

Hon skriver att det handlar om att göra saker i samspel med naturen. ”Läran handlar om att 

kunna tolka naturens krafter och energifaser samt att förstå hur dessa samverkar med 

kroppens egna energibanor. Det är själva grunden i feng shui” (Winqvist, 2007:12).   

     I sin bok visar Winqvist på hur man kan använda sig av feng shui-läran i sin vardag och 

skriver allt ifrån hur man skall tänka enligt feng shui då man skapar hus till hur man påverkas 

av färgerna på sina egna kläder. Hon skriver även om skolans miljö utifrån feng shui.  

 

”Om man experimenterar med starka färger i barns miljöer kan det ge oönskade effekter medan 

rätt val av färg kan åstadkomma fantastiska effekter. Här gäller det också att ta hänsyn till 

barnens olika personliga egenskaper och förmåga att hantera färger. Man ska vara medveten om 

att en färg inte kan läka ett barn som farit illa men den kan underlätta läkningsprocessen 

betydligt” (Winqvist, 2007:161). 

 

I ett avsnitt går hon även igenom rum för rum i huset och berättar vad som är bra att tänka på i 

utformningen av rummens interiör. När det handlar om arbetsrummet belyser hon bland annat 

hur det enligt feng shui är bra med ordning och reda, att undvika att ha skarpa hörn som riktas 

mot en och att växter är viktiga speciellt då det förekommer tekniska prylar i rummet. ”Ställ 

in rikligt med växter som fredskalla, ampellilja, spjutbräken, krysantemum, gerbera eller 

svärmorstunga, vilka alla är bra på att rena luften – de minskar både på kemiska substanser 

och elektromagnetisk strålning” (Winqvist, 2007:127). 

     Hon skriver vidare om hur den personliga smaken spelar in, men även om hur man i 

arbetsmiljön bör undvika vissa färger. ”Men generellt kan sägas att det inte är bra att ha för 

mycket svart, vitt, grått och beige, som i större mängder kan ge en känsla av stelhet och 

orörlighet” (Winqvist, 2007:127f.).  

     När Winqvist (2007) skriver om väggarna är det inte bara om färger utan hon tar också upp 

de stressdämpande egenskaper som bilder av natur har på människor och säger att det finns 

undersökningar som har visat på positiva reaktioner som sker i människokroppen med 

koppling till det, jag finner dock ingen litteraturhänvisning till denna forskning. Hon nämner 

även att oordning kan vara stressande samt leda till irritation. 

     När det kommer till utformning av skolors fysiska miljö kan man även se till 

Waldorfskolans sätt att färgsätta sina skollokaler. Det finns en hel del litteratur som är 

förknippad med Waldorfskolan, bland annat flertalet böcker skrivna utifrån föreläsningar som 

hållits av grundaren Rudolf Steiner i början på 1900-talet. 
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     Waldorfskolorna som grundades av Rudolf Steiner finns idag i många olika länder och 

även här i Sverige och är bland annat omtalade för sin speciella färgsättning i skolmiljön. I 

orten Järna finns Färgbygge som är specialiserade på färg och färgsättning enligt Steiners 

läror och har tagit fram färg utan syntetiska tillsatser samt har färgsatt och/eller målat många 

Waldorfskolor. Fritz Fuchs talar om färgsättning i Stiftelsen Färgbygges textsamling Färgen i 

vår miljö (1986).  ”Färgen ger arkitekturen en bestämd stämning. På så sätt blir vi berörda av 

ytornas reflekterande verkan” (Fuchs, 1983:3). I samma textsamling skriver Fuchs även om 

Steiner och färger för människan.  

 

    Rudolf Steiner har genom sin forskning och praktiska verksamhet som konstnär givit många 

uppslag på detta område. Denna inspiration är bakgrunden till vårt arbete vid Rudolf 

Steinerseminariet i Järna, även när det gäller den arkitektonisk-koloristiska gestaltningen (Fuchs, 

1980:12).  

 

Han skriver vidare om hur de laserar färgerna på väggarna istället för att måla med 

heltäckande färg, en teknik som ger ett annat uttryck. Vidare beskriver han också Steiners 

anledning till att välja den målningstekniken och hur den utvecklades. 

 

När Rudolf Steiner i början på seklet rekommenderade den genomskinliga färgen var det mindre 

för dess dekorativa möjligheter än för den annorlunda stämning sådana ytor ”reflekterar”. Det 

gjordes enstaka försök att ”lasera väggar” men först efter andra världskriget kom den praktisk-

tekniska sidan att utvecklas, i den mån hus byggdes med inspiration från Rudolf Steiners 

arkitekturinpuls för främst läkepedagogiska hem och waldorfskolor (Fuchs, 1980:12).     

 

I Rudolf Steiners (1963) bok Antroposofin i teori och praktik står det om färger i förhållande 

till barn och miljö och hur man praktisk bör gå tillväga utifrån andevetenskapen i val av färger 

som gynnar barnen, detta exempel handlar om ett nervöst barn och ett letargiskt barn.  

 

Ett nervöst barn måste man omge med röda eller gulröda färger och skaffa det kläder i samma 

färger. Hos ett letargiskt barn bör man däremot använda blå eller blågröna färger.(…) Har det 

nervösa barnet en röd färg i sin omgivning, så framkallar detta en grön motbild i dess inre. Och 

den verksamhet som sker, när det gröna framkallas, inverkar lugnande (Steiner, 1963:132).  

 

Waldorfskolornas klassrum är färgsatta utifrån ålder och hur detta tar sig uttryck kan man se 

på Kristofferskolans hemsida, www.kristoffer.se, där det finns en beskrivande bild över 

färgsättningen. Inom Waldorf finns en genomgående tanke där man färgsätter klassrummen 
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utifrån andevetenskapens syn på barnens utvecklingsstadier. Vi kan där se hur 

hemklassrummen för gymnasiet drar mer åt en blå-lila färgskala, men att de har olika färger 

beroende på vad som skall läras ut i klassrummen som inte är hemklassrum, exempelvis 

gymnastiksalen.   

 

Elevinflytande på skolmiljöns utformning 

År 2007 redovisade Socialstyrelsen Förslag till en nationell handlingsplan för barns 

miljörelaterade hälsa. Under rubriken ungas delaktighet står det om hur de utförde en 

workshop med ungdomar i åldrarna 16-20 år för att få ungdomarnas synpunkter angående 

miljörelaterad hälsa och vad de tycker att regeringen skall lägga fokus på. I resultaten, under 

exempel på prioriterade områden, står bland annat ett förslag på åtgärd under rubriken 

Skolans arbetsmiljö som lyder ”Förbättra inomhusklimatet och trivselfaktorer” 

(Socialstyrelsen, 2008:25).   

Det står även att ungdomarna angående samhällsplanering och delaktighet gett exempel som 

”Utbilda elevråd om deras makt och möjligheter”(Socialstyrelsen, 2008:26), samt ”Fråga 

unga om deras synpunkter innan beslut fattas”(Socialstyrelsen, 2008:26). De hade även ett 

önskemål om att skolan skall satsa mer resurser på elevers egna idéer. Eleverna anser alltså att 

de har för liten delaktighet i det som bestäms i skolan och får för lite information om sina 

egna rättigheter.   

     I Lärande och fysisk miljö – En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk 

miljö i förskola och skola skriver Pia Björklid (2005) om den fysiska miljön som en resurs för 

utveckling av demokratisk kompetens. Hon har en idé om att man ska ge barn rätten till 

inflytande i utvecklingen av fysiska miljöer i samhället och att beslutsfattare måste inkludera 

deras tankar och vara öppna för förändring. Att involvera barnen i beslut angående den 

fysiska miljön kopplar hon även till skolans styrdokument. ”Läroplanen ger stöd för att 

studier i närsamhället aktivt används i undervisningen. Flera forskare påpekar att barn och 

unga är experter på sin egen miljö och har kunskaper och erfarenheter som vuxna saknar” 

(Björklid, 2005:178).  

     I Rådet för arkitektur, form och designs (2008) rapport Vår tids skola – hur ska den 

byggas?, skolan som den viktigaste gemensamma miljön skriver ordförande Sven-Olof 

Bodenfors och huvudsekreterare Claes Eriksson i inledningen om hur vuxna kan glömma 

viktiga delar i utformningen av den fysiska miljön då man lägger mycket fokus på de mätbara 

kvaliteterna vilket leder till att det oftare prioriteras än de mer omätbara kvaliteterna.  
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Att få känna sig privilegierad och värdefull genom den miljö man vistas i, kan vara en 

avgörande upplevelse i barndomen. Det kan vi lätt föreställa oss. Men när vi som vuxna och 

beslutsfattare ska finna de praktiska lösningarna på förvaltningen av skolfastigheterna ser vi ofta 

inte detta värde. Någonstans på vägen mot en bättre skola för alla har vi tappat bort den fysiska 

miljöns omätbara kvaliteter (Rafd, 2008:11).  
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Metod  

Metoddelen innehåller hur jag gått till väga inför, under och i efterarbetet av min 

undersökning. Hur jag gjorde mitt urval, vilka datainsamlingsmetoder jag använt mig av och 

hur jag gick till väga. Jag beskriver hur jag genomförde delvis strukturerade kvalitativa 

intervjuer med ett antal gymnasieelever för att undersöka deras upplevelse av den fysiska 

skolmiljön. Jag lyfter också vad som kan ha påverkat resultatet av mina intervjuer. 

 

Urval 

Jag intervjuade sex myndiga gymnasieelever på en större gymnasieskola i en stad i norra 

Sverige. Jag valde att intervjua elever som var under sitt sista gymnasieår med förhoppningen 

att de hade mer upplevelser av de olika miljöerna i skolan än de som gick första eller andra 

året. Anledningen till att jag valde att intervjua elever var för att jag ville få reda på deras 

personliga upplevelse av skolmiljön i förhållande till lärande. Att fokus låg på deras egen 

upplevelse av skolmiljön var viktigt. 

     Jag talade med eleverna ca en vecka innan jag gjorde mina intervjuer. Mitt första möte 

med klassen var under en av deras ordinarie lektioner vid en tidpunkt då deras lärare tyckte att 

det passade. Jag berättade om vad jag skulle skriva om och att jag gärna ville intervjua sex av 

dem och frågade om några ville ställa upp. Jag fick bra respons då sex elever ställde upp på en 

gång, den positiva responsen ledde till att jag valde att låta mitt urval av informanter utgöras 

av elever från en och samma klass. 

     Jag genomförde samtliga intervjuer under en och samma lektion efter ett löpande schema 

där den elev som blivit intervjuad fick skicka den elev som var på tur när han/hon kom 

tillbaka till klassrummet. Valet av rum för intervjuerna föreslogs av en av eleverna. 

     Att informanterna som ställde upp var från bägge könen, två respektive fyra, såg jag som 

positivt. Detta för att få åsikter från både pojkar och flickor då jag tror att bägge könen oftast 

är representerade i elevgrupperna i kommunala skolor i Sverige. Jag valde dock att utesluta 

könsaspekten i analyseringen och framställningen av resultatet. Detta för att låta fokus ligga 

på hur skolans fysiska miljöer skall vara anpassade till elever oavsett kön i en skola för alla.    

 

Datainsamlingsmetoder 

Som metod använde jag mig av delvis strukturerade kvalitativa intervjuer. Det är en metod 

som innebär att man utgår ifrån samma frågeställningar vid varje intervju, men med möjlighet 

att ställa följdfrågor för att få de intervjuade att svara så uttömmande som möjligt. Jan Trost 
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skriver i Kvalitativa intervjuer. ”Då man gör kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär 

med i förväg formulerade frågor. Man skall ju i möjligaste mån låta den intervjuade styra 

ordningsföljden i samtalet och val av delaspekter av intervjun” (Trost, 2005:50). Intervjun var 

alltså strukturerad eftersom jag hade fasta frågeställningar att utgå ifrån, men även kvalitativ 

på grund av följdfrågorna som varierade beroende på intervju och vad de intervjuade sa. 

Samtliga intervjuer spelades in på band. 

 

Procedur  

Trost skriver om intervjuarens val av klädsel vid intervju. ”Klädseln skall avpassas i 

förhållande till den intervjuade och i förhållande till intervjuarens ålder, dvs. till situationen” 

(Trost, 2005:56). Den dag jag skulle intervjua eleverna tänkte jag lite extra på min egen 

klädsel. Jag valde jeans och en småblommig blå-vit t-shirt. Anledningen till att jag valde den 

blommiga tröjan var förhoppningen om att den skulle upplevas som harmlös och snäll. Något 

som jag hoppades skulle få eleverna att känna sig mer avslappnade och trygga i min närvaro 

och därför berätta mer öppet utifrån sig själva under intervjun. Jag valde att klä mig ganska 

avslappnat och bar därför också en längre mörkbrun kofta över. 

     Vid intervjuerna utgick jag ifrån tre frågeställningar, varpå jag ställde följdfrågor för att få 

informanterna att tala så öppet som möjligt.  

 

Intervjufrågorna: 

 

1. Vilken skolmiljö här på skolan är mest främjande för lärande? 

2. Vilken skolmiljö här på skolan är minst främjande för lärande? 

3. Hur tycker du att den mest främjande skolmiljön skulle se ut, om du själv fick välja? 

 

Med tanke på att jag utförde mina intervjuer i en annan stad än den jag bodde i blev det lite 

besvärligt då jag insåg, efter att ha anlänt till den andra staden, att ett tekniskt fel ledde till att 

jag inte kunde skriva ut mina intervjufrågor inför mina intervjuer. Detta resulterade i att jag 

fick skriva ihop nya intervjufrågor strax innan jag skulle intervjua eleverna. Jag kom inte ihåg 

exakt hur frågorna jag tidigare skrivit var formulerade så de blev inte riktigt som de var 

tänkta, vilket kan innebära att jag kanske hade fått lite annorlunda svar om jag haft de frågor 

som jag först formulerat.  
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     Jag intervjuade eleverna individuellt i ett litet personalrum och höll dörren stängd för att 

eleverna skulle känna att de kunde vara så öppna och ärliga som möjligt utan att vara oroliga 

för att någon annan kunde höra vad de hade att säga. Jag informerade dem om att de skulle 

komma att vara helt anonyma innan jag startade intervjun och satte igång ljudinspelaren. Jag 

frågade var och en innan vi började om det kändes ok för att försäkra mig om att de tyckte att 

allt kändes bra innan jag startade ljudinspelningen. Jag berättade om och beaktade 

Vetenskapsrådets (www.vr.se) etiska regler. Varje intervju tog ca 7 minuter. 

     De inspelade intervjuerna transkriberades till ett datoriserat textdokument. Bandet med 

ljudfilen förstördes sedan för att garantera elevernas anonymitet.  

     Första steget vid redovisningen av materialet blev att lista upp vilka rum i skolmiljön som 

eleverna ansåg var främjande för lärande. Även de rum som ansågs motverkande listades upp. 

Utifrån det skrev jag om likheter och skillnader mellan elevernas upplevelser av de främjande 

och mindre främjande skolmiljöerna och hur det framträdde en uppdelning. 

     Sedan listade jag upp vad eleverna ansåg som positivt och negativt i skolmiljön utifrån 

kategorierna; färger, fönster/ljus, belysning, luft, ljud, själva rummet/arkitektur, möblemang, 

teknik, ordning, övrigt. Kategorierna framkom av vad eleverna benämnt i intervjuerna. Jag 

fick så en överskådlig lista över elevernas åsikter. Utifrån den listan formulerade jag mitt 

resultat av elevernas syn på en främjande/motverkande fysisk skolmiljö för lärande. Jag skrev 

inte endast om upplevelser av skolmiljön som var gemensamma för majoriteten av eleverna 

utan även, gällande vissa kategorier, om enskilda elevers upplevelser. Detta eftersom vissa 

kategorier endast benämndes av enskilda elever under intervjuerna. 
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Resultat 

 

I resultatdelen visar jag på informanternas val av olika fysiska skolmiljöer som främjande 

respektive motverkande för lärande. Jag beskriver också vad som enligt informanterna 

kännetecknar en främjande respektive en motverkande skolmiljö för lärande samt vilka 

likheter/skillnader jag funnit i bearbetandet av intervjuerna. 

  

Informanternas val av främjande och motverkande skolmiljöer för lärande  

När det kom till val av skolmiljö som var mest främjande för lärande valde en övervägande 

del av informanterna ett klassrum där det undervisas i ämnen såsom design, media, bild och 

hårvård (”frisör”). Ämnen som jag här för enkelhetens skull fortsättningsvis benämner 

”kreativa” ämnen. En elev sade att de rum som är mest främjande för lärande är de som är 

utformade efter det ämne som undervisas där. En annan elev talar om hur den spenderar 

mycket tid i en kreativ sal som eleven upplever som en av de varma salarna där eleven inte 

fryser.  

     Två elever valde andra miljöer. En av dem föredrog fysiksalen och motiverade det med att 

det kunde ha med lärarens insats att göra. Eleven talade också positivt om en datorsal med 

motiveringen att det var roligt att arbeta vid datorn. Den andra av de två sistnämnda valde 

matematiksalen som den mest främjande för lärande. Något som motiverades med att det 

rådde ordning och reda i den och inte var stökigt, något som eleven ställde i kontrast med 

designsalen där densamma ansåg att det rådde oreda.  

     Majoriteten av informanterna ser de mer ”teoretiska” salarna som mindre främjande för 

lärande med motiveringar som; ”mörkt”, ”kallt”, ”folk tittar ned på en” (genom fönster högre 

upp på väggen då det är en källarlokal), ”mindre öppna” och ”dåligt belyst”. De har alla valt 

olika klassrum, men det finns en gemensam nämnare nämligen att samtliga salar hör till andra 

än de ”kreativa” salarna på skolan. De jag valt att kalla ”teoretiska” rör sig om ämnen som 

bland annat matematik, fysik och samhällskunskap. De två elever som var av annan 

uppfattning och som ansåg att de kreativa salarna var de salar som minst befrämjade lärande 

talade om orsaker som att det är svårt att koncentrera sig då det är mycket rörelse i 

klassrummet och att det råder oreda.    
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Enligt eleverna en främjande skolmiljö för lärande 

Informanterna framhöll att färgskalan i skolmiljöerna bör vara åt det ljusare hållet. Väggfärger 

som är lugna, exempelvis ljusblått är att föredra enligt flera elever. ”Jag tycker vitt, ljusa 

färger. Ljusblå, det är en lugn färg” (Intervju 1). Även andra kulörer är önskvärda så länge de 

är ljusa och ”mjuka” i sin färgton. En av informanterna tyckte att det även kunde fungera att 

ha flera olika färger i ett och samma rum.  

     Att det är viktigt att det kommer in mycket dagsljus i klassrummet poängterade alla elever 

som på något vis talade om ljuset utifrån. Vikten av bra belysning i klassrummen märks också 

tydligt i elevernas beskrivningar. ”Det ska inte vara några störande föremål i belysningen, 

alltså blinkande lysrör, trasiga lysrör, trasiga reflektorer, utan det får gärna vara ett klart ljus i 

hela rummet” (Intervju 5). En takbelysning som riktas uppåt och därmed inte ger ett direkt 

riktat ljussken är att föredra enligt flertalet elever. En elev poängterar också att belysningen 

skall vara anpassad till det ämne som hålls i klassrummet.   

     Bra luft i klassrummet är något som informanterna ansåg önskvärt i en skolmiljö som 

främjar lärande. Det handlar om att det bör vara rätt temperatur i skolan och inte vara för kallt. 

”Men bäst. Ja… ett vanligt klassrum med bra temperatur, känner jag, då är jag koncentrerad” 

(Intervju 2). Att det är lätt att vädra i klassrummen ses också av en elev som något 

eftersträvansvärt.  

     Ljudnivån i klassrummet är av betydelse för hur informanterna upplever klassrummet som 

främjande för lärande. Det är önskvärt enligt dem att det skall vara lugnt och lagom ljudnivå 

på samtalen i klassrummet, bl.a. för att det skall vara lätt att höra vad läraren säger. I övrigt 

får materiella ting som ger ifrån sig ljud, t.ex. för att de är trasiga, inte störa lugnet. Att ha 

ljudisolerade klassrum, för det ljud som kommer utifrån, kom som förslag från en tredjedel av 

eleverna, ”(…), och så ja som sagt jag önskar bra ljusisolerat så man slipper få ljud utifrån och 

spring i dörrar och så” (Intervju 4).  

     Utformningen på själva klassrummet i sig beskrivs som det öppna, ljusa rummet som 

varken är för stort eller för litet. En bra balans mellan strikt och hemtrevligt verkar önskvärt. 

Rena miljöer som ändå har plats för någon gardin eller blomma. En informant talar om ett 

rum där ingen elev hamnar för långt ifrån läraren, där alla från sin egen bänkplats på ett bra 

sätt kan ta del av det läraren säger och gör. För att möjliggöra det funderade eleven på om 

man kunde ordna möblemanget som en cirkel runt den del av klassrummet där fokus ska 

ligga. Möblemanget i sig skall gå att individanpassa, genom t.ex. höj och sänkbara bord och 

stolar. Stolarna skall också vara bra utformade ur ergonomisk synvinkel.  
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Så det skulle väl va att man skulle ha höj och sänkbara stolar eller en pinne längst ned på alla 

stolar för det är jobbigt för dem med korta ben, samtidigt om man har för låga stolar är det 

jobbigt för dem som har långa ben… så det skulle väl vara något sånt som jag skulle vilja ändra 

på i skolan (Intervju 2).  

 

När det kommer till det rent tekniska ses det av den elev som främst talade om det tekniska att 

det bör vara moderniserat så att det är ett effektivt hjälpmedel för lärare och elever. Eleven 

anser att datorer bör ha prestanda så att de klarar av det som krävs inom det aktuella ämnet så 

att det tekniska aldrig blir ett hinder i undervisningen. ”t.ex. 3D-modellering i ett vanligt data 

[avbryter sig själv, menade troligtvis ”datasal”] så man inte har datorer som pallar t.ex. och 

sånt är väldigt viktigt också. Det är som att ha en bildsal med bara blyertspennor t.ex., det 

funkar inte” (Intervju 1). Samma elev talade om fördelar med teknik som gör att det går enkelt 

som att ha en digitaliserad projektor och whiteboard som bland annat enligt eleven underlättar 

för eleverna att se vad lärare skriver då de slipper arbetet med att tyda lärares handskrift. 

”Man slipper… lärarnas fula handstilar och allting är liksom snyggt och prydligt” (Intervju 1).  

     En tredjedel av eleverna talade om vikten av ett ordnat och välstädat rum där saker och 

ting är välorganiserade. Såhär beskriver en av dem den främjande miljön. ”Välstädat, struktur 

på grejerna, inga… och det ska vara utmärkt exakt vart allting finns, det ska råda… en regel, 

att när man går ut därifrån ska det vara städat efteråt. Ja, alla ska ta sitt ansvar, det är ju 

ganska få som gör det” (Intervju 5). 

     En elev framförde den åsikten att det bästa skulle vara att klassrummen var anpassade efter 

det ämne som skall hållas där. Önskvärt vore enligt eleven att skolorna hade klassrum som är 

speciellt avsedda för de olika ämnena, så att varje rum blir ultimat för avseendet. Något som 

jag i mitt bearbetande av intervjuerna har insett att de flesta av eleverna beskriver, om ej 

ordagrant, då de talar om det positiva och negativa i sin nuvarande skolmiljö. De moment som 

stör i skolmiljön är sådant som i mångt och mycket inte är anpassat till det ämne som de har i 

den skolmiljö de beskrivit som negativ.  

 

Enligt eleverna en motverkande skolmiljö för lärande 

Majoriteten av eleverna anser att starka färger liksom mörka färger bör undvikas. Eleverna 

nämnde att färger som starkt gula, orange och röda, inte är bra i en skolmiljö. ”Alltså dom där, 

om vi tar färg t.ex. så är det ju inte så fräsch färg inne i fysiksalen tycker jag, det är ju den där 

orange, ser smutsigt ut nästan, eller det ser instängt ut tycker jag” (Intervju 3). En elev som 

säger sig föredra lugna blå färger talar om hur färgerna kan påverka på annat sätt. ”Ja, den här 
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blåfärgen [pekar på en vägg i rummet som är mellanblå] funkar ju, ska inte vara en vägg som 

skriker, får inte vara stressande” (Intervju 5). En annan av informanterna poängterar också att 

blommönstrade väggar inte heller är att föredra.  

     Fönster belägna åt fel håll har nämnts som ett problem av fler av eleverna, när de talar om 

brist på solljus samt dagsljus. Utformningen av själva klassrummet i sig får enligt en del av 

eleverna ej vara nedklottrat eller mörkt. En av eleverna talar om ett klassrum som motverkar 

lärande där det är fördraget för fönster. ”En dat, ja det är en datasal som är lite mörk och 

enslig, det är ofta neddraget och fönstren som finns är ofta, de står på fel sida om man säger så 

så solen aldrig riktigt lyser in” (Intervju 6). En annan informant talade specifikt om ett 

klassrum i en källarlokal.  

 

Eeeh, vi har en elsal nere i …korridoren, där nere, där man sitter i en källare, som jag inte alls 

tycker, den är burkig och ful och sitter man bland en massa elektriska prylar och… så har den 

fönster dessutom där man ser folk som tittar ner på en, man sitter inte högre upp än, alltså 

fönstren är inte så att vi tittar ned på dem utan dom tittar ner på oss, när man går förbi. Så det är 

inget bra klassrum (Intervju 1).  

 

När det gäller belysning anser eleverna att man bör undvika lysrör. Mycket av det som 

eleverna upplever som störningsmoment i skolmiljön är direkt kopplat till lysrören. Det 

främsta problemet är att de är riktade nedåt istället för uppåt. Detta leder enligt ett par elever 

exempelvis till att lamporna blänker i datorskärmarna.  

 

Det är väl mest ljuset som gör att, att det inte är något ljus, att det inte kommer in något vanligt 

ljus, man vill ju inte ha lamporna tända för de blänker ju, då blir de, så dom e, det är dåligt belyst 

i själva inuti också, man har inte tänkt på att det är en datasal och att dom har rätt lampor för det, 

för det är det enda den används till, så det är dumt att de inte tänker längre (Intervju 6).  

 

Sedan är det som eleverna beskriver många problem i anknytning till lysrör som det är fel på, 

något som visar sig i trasiga, blinkande och låtande lysrör. 

     När det kommer till ljudnivån så ses lysrören som ett störningsmoment då de enligt 

eleverna t.ex. kan ge ifrån sig knäppande ljud. Övriga materiella saker som gav ifrån sig 

störande ljud nämndes också av eleverna som negativt, en elev pratade även om hur ljudet i 

ett klassrum upplevdes ”burkigt”. De talade även om att det är störande med hög ljudnivå från 

de personer som befinner sig i och utanför klassrummet.  
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     För mycket högljudda maskiner (t.ex. maskiner som används vid arbete i trä) i anslutning 

till klassrum leder också till dålig arbetsro. Likasom en elev talade om att det inte är att 

föredra att sitta bland en massa elektriska prylar.  

     Flera elever talade om det negativa med de befintliga oergonomiska och inte 

individanpassade stolarna. ”Stolarna på skolan däremot tycker jag inte är så bra, vissa stolar, 

jag har ju ganska korta ben och vissa stolar är det ingen pinne på längst ned och då når jag 

som inte ned och då måste jag halka ned såhär [hasar ned på stolen] och då får jag ont” 

(Intervju 2). Enligt en elev var det inte heller bra med för långa pass sittandes i vanlig 

skolbänk. Samma elev uttryckte sig även om skolans utsmyckning som enligt eleven inte är 

bra då den är så gammal att den är gulnad. I undersökningen framkom också att föråldrad 

teknik, exempelvis för dåliga datorer för det aktuella ämnet, försvårar undervisningen. 

     Ett par av informanterna talade om att skolans lokaler inte får vara för kalla. ”(…) jag 

tycker att det är jobbigt i de salar där det är jättekallt” (Intervju 2). En elev talade också om 

problemet med att matos sprids från skolans matavdelningar till övriga delar av skolan. 

     Enligt en tredjedel av eleverna är det ett problem då det ej finns någon ordning i 

klassrummet. Till det hör exempelvis; att eleverna möts av ett stökigt klassrum där de får 

börja med att städa efter andra elever och att klassrumsmiljön är oorganiserad vilket gör att 

saker och ting står i vägen. En elev beskriver störningsmoment i skolmiljön som enligt eleven 

motverkar lärande. ”Det råder oreda, ja, ingen struktur i någonting, ganska simpelt men 

beskriver ju exakt hur det är” (Intervju 5).  

 

Resultatsammanfattning 

Följande är en beskrivning av de rum som jag utifrån informanternas upplevelser 

sammanfattar som främjande respektive motverkande för lärande. Jag beskriver dessa rum på 

ett berättande sätt för att ge en upplevelse av att befinna sig i rummet. 

 

Det främjande rummet 

Vi öppnar dörren och ser in i det främjande rummet. Det främjande klassrummet är anpassat 

till det ämne som undervisas i det. I grunden är det ett ljust rum som har fönster som släpper 

in mycket dagsljus. Väggarna är målade i vitt eller någon ljusare färg. I taket sitter 

belysningsarmatur som skiner uppåt och ger ett reflekterat och bra ljus i hela rummet. 

Samtliga möbler går att anpassa efter individen genom att vara höj och sänkbara. Det råder 

ordning i rummet och vid fönstren finns gardiner och någon blomma eller två. Den teknik 
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som finns tillhanda är ny. Det finns en digital whiteboard och datorerna är anpassade till att 

klara det som uppgifterna kräver. Själva datorarbetsplatserna är gjorda så att datorskärmarna 

står så att ljuset från fönstren inte blänker i dem. Det går klart och tydligt att höra vad läraren 

säger och där finns inget störande bakgrundsljud eller ljud utifrån. 

 

Det motverkande rummet 

Vi öppnar dörren och kommer in i det motverkande rummet. Det motverkande rummet är ett 

klassrum som används till många olika ämnen. Det är ett mörkt rum med högt belägna små 

fönster. Väggarna är målade i skrikiga starka kulörer som drar emot orange. I taket sitter 

nedåtriktade lysrör och en del av dem är trasiga vilket gör att de antingen blinkar eller är helt 

släckta. I rummet hörs ljudet av de blinkande lysrörens ”knäppningar” samtidigt som något 

annat är trasigt som ger ifrån sig ett pipande ljud. Ständigt hör man ljud utifrån korridoren. 

Möblerna inne i klassrummet går inte att individanpassa och är för stor del av eleverna 

antingen för låga eller för höga. Tekniken som finns tillhanda är gammal och datorerna har 

inte den kapacitet som krävs för uppgifterna. Datorerna som finns i klassrummet står med 

skärmarna vid fönstren vilket innebär att fönstren för det mesta är fördragna för att inte ljuset 

utifrån skall blänka i skärmarna, något som lysrören i taket gör.  
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Diskussion  

I diskussionen utgår jag ifrån resultatet av min undersökning samt det jag behandlat i min 

bakgrund för att besvara mina grundläggande frågeställningar. Jag lyfter även in det som 

under arbetets gång kommit fram angående elevinflytande i utformningen av den fysiska 

skolmiljön, något jag ser som väsentligt då jag skriver om elevers upplevelser. Slutligen visar 

jag på de slutsatser jag kan dra, hur jag inom bildämnet kan engagera eleverna i skolans 

fysiska miljö samt idéer för framtida forskning.   

 

Resultatets trovärdighet 

Eftersom denna undersökning rör individuella uppfattningar av rum, hade det kanske varit en 

god idé av mig att innan intervjuerna ta reda på elevernas upplevelse av det rum jag 

genomförde intervjuerna i. Detta rums utformning och interiör samt elevernas individuella 

tidigare upplevelser av rummet kan ha påverkat deras tankegångar under intervjun. 

Anledningen till att jag valde rummet var dock för att en av eleverna föreslog det vilket jag 

tänkte kunde det vara ett tecken på att eleverna trivdes i rummet. 

     En sak som jag kom att fundera på efter intervjuerna var om den mellanblå fondväggen i 

rummet kunde ha haft en inverkan på elevernas tankar då det handlade om färger och färgval i 

rum främjande eller motverkande för lärande. Jan Trost (2005) skriver om val av 

intervjuplats. ”Oavsett var intervjun sker så är det viktigt att man i anslutning till analys av 

materialet kan resonera kring vilken inverkan lokalen kan ha haft på trovärdigheten hos data” 

(Trost, 2005:45). Om jag tänker vidare kan självklart även andra yttre omständigheter ha 

påverkat informanterna. Då dessa intervjuer hölls löpande under en lektion och samtliga 

informanter var klasskamrater finns också möjligheten att någon av informanterna kan ha 

berättat för övriga om något som kan ha påverkat dem när de sedan själva skulle bli 

intervjuade.  

     Min klädsel kan självklart i själva verket ha påverkat informanterna helt annorlunda än jag 

hoppades med tanke på personlig smak, stil och tidigare erfarenheter. Något som jag undrade 

lite extra över då en av informanterna började tala om hur den inte föredrog blommiga väggar. 

Hade jag gjort ett smartare val med den svarta t-shirt som jag valde bort eftersom jag tänkte 

att den kanske skulle upplevas som hård? 

     Jag funderar också över om informanterna kan ha blivit påverkade av sådant som 

föreläsningar eller liknande i skolan. Jag tänkte särskilt på detta då det var så många av 

eleverna som talade om takbelysningen och beskrev uppåtriktad belysning som något positivt, 
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trots att det inte verkade finnas på skolan. Jag kom då att tänka på att det där med belysningen 

var bekant. Jag minns att någon lärare på denna skola vid ett annat av mina besök precis 

skulle hålla i en lektion som handlade om belysning med en klass. Har även denna klass varit 

med på en sådan lektion om belysning eller har de kanske tidigare diskuterat belysningen i 

skolan vid något annat tillfälle? Eller är elever idag helt enkelt lika medvetna som dessa 

informanter om vad som utgör en bra belysning?  

 

Hur ser eleverna på skolans lärandemiljö? 

Cederroth och Kihlberg (2007) skiljer mellan det traditionellt strukturerade – och progressivt 

strukturerade klassrummen. Även eleverna i undersökningen skiljde på dessa olika rum för 

lärande när de talade om vilken skolmiljö som de såg som positiv/negativ för lärande. 

Uppdelningen mellan mer ”kreativa” klassrum och ”teoretiska” klassrum blev markant. Det 

som Cederroth och Kihlberg (2007) skriver om att även om klassrummet är traditionellt 

strukturerat så säger det inget om vilken metod som läraren väljer att använda sig av. Detta ser 

jag en klar koppling till en av de två elever i mina intervjuer som inte tyckte att de ”kreativa”, 

mer anpassade salarna var de mest positiva för lärande. Den eleven ansåg nämligen att de mer 

strukturerade ”teoretiska” salarna var bättre för inlärning, men orsaken till det var inte 

kopplad till den fysiska miljön i fysiksalen utan för att läraren var bra. Den andra av de två 

eleverna föredrog matematiksalen av anledningen att det där var ordning och reda vilket 

gjorde att eleven koncentrerade sig bra vilket Rafd (2008) också tar upp då de nämner 

oordning som en del av det som kan vara en störningsfaktor för koncentrationen.   

     Samtliga informanter kunde beskriva skolmiljöer som de anser främjande respektive 

motverkande för lärande. De kunde alla se fördelar och nackdelar med den egna skolmiljön. 

Många av de nackdelar som eleverna talade om var sådant som enligt Arbetsmiljöverkets 

(2008) hemsida inte hör till en god arbetsmiljö i skolan vilket fick mig att fundera över varför 

skolan inte åtgärdat de negativa saker i skolmiljön som eleverna tog upp. Eller är det bara 

eleverna som uppmärksammat dem?  

     Eleverna ser sin skolmiljö som en miljö i behov av förändring. En befintlig miljö där de 

salar som de flesta av eleverna i undersökningen ser som mest främjande är de ljusare salarna 

och de salar som är anpassade efter de ämnen som undervisas i dem. 

     Jag fick intrycket att flera av eleverna var väl medvetna om skolmiljön och vilka åtgärder 

som borde göras i den, dock uttryckte en elev sin känsla av hopplöshet då eleven talade om 

hur den skulle vilja att skolmiljön såg ut, då eleven inte trodde på någon positiv förändring 
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under den återstående tiden på skolan. Det var även en annan av informanterna som verkade 

ha stor insikt i skolans miljö, men som också verkade lite uppgiven när det kom till problem i 

den fysiska miljön. Är det fler av eleverna som upplever att det inte sker någon förändring? 

 

Hur ska en skolmiljö som, enligt eleverna, främjar lärande vara utformad? 

Undersökningen visar att det är den fysiska skolmiljön som är anpassad efter ämnet som är 

den mest positiva. En inbjudande fysisk miljö som är mer ljus och öppen än mörk och sluten. 

Det skall vara ordning och reda och de datorarbetsplatser som finns skall vara väl 

genomtänkta bland annat genom anpassad belysning som inte blänker i datorskärmarna. Ett 

ljudisolerat rum är önskvärt och jag tror att ljudisolerade dörrar kan vara en bra lösning för det 

störande ljudet utifrån korridorer. Att införa exempelvis växter som kan höja trivselfaktorn 

anser eleverna också som främjande. 

     Den främjande fysiska skolmiljön som informanterna önskar är en miljö där det läggs vikt 

vid elevens individualitet när det kommer till möblerna som eleverna anser ska gå att anpassa 

efter individen. 

     Det är mycket som informanterna beskriver när det kommer till en skolmiljö främjande för 

lärande som jag tror skulle gå att åstadkomma i de flesta skolors befintliga lokaler. Några 

exempel utifrån intervjuresultatet är byte av möbler, ommålning, bra belysningsarmaturer och 

bra teknisk utrustning. Här kommer dock skolans ekonomiska resurser in i bilden som enligt 

Cederroth och Kihlberg (2007) kanske är en av orsakerna till att skolans fysiska miljö inte 

följt med i utvecklingen de senaste decennierna.  

 

Överensstämmer elevernas syn på en skolmiljö som främjar lärande med 

de riktlinjer som finns idag för hur en skolmiljö som främjar lärande bör se 

ut? 

Undersökningen visar att informanterna ser en klar skillnad mellan en främjande och en 

motverkande skolmiljö för lärande. Fler av informanternas upplevelser anser jag ytterligare 

förankrar beskrivningen av skolmiljön som budskapsförmedlande utifrån både Rafd (2008) 

och Warg (2008).  

     Elevernas upplevelser och syn på hur de skulle vilja att en främjande fysisk skolmiljö ska 

vara stämmer ganska bra överens med det som Rafd (2008) har fått fram i sin rapport.  

Mycket av det som eleverna talar om som störande moment i sin skolmiljö är sådant som tas 

upp i skrifterna angående bl.a. ergonomi på Arbetsmiljöverkets hemsida, under den del som är 
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speciellt riktad till elever. Då jag fick intrycket att flera av de elever jag intervjuade hade en 

bra insikt i vad som var bra/dålig arbetsmiljö undrar jag såhär i efterhand om de är förtrogna 

med det som Arbetsmiljöverket skrivit om skolans arbetsmiljö. Har eleverna tagit upp 

önskemål om förändring inför skolans ledning? Har elevförslag kanske blivit avvisade pga. 

bristande ekonomiska förutsättningar för att tillgodose behoven, som Cederroth och Kihlberg 

(2007) skriver om i sin rapport. 

     Elevernas önskan om och positiva inställning till individanpassade möbler går i linje med 

det som Arbetsmiljöverket (2008) skriver om möblernas utformning i en bra arbetsmiljö i 

skolan, eleverna upplever dock inte skolans befintliga möbler som individanpassade. 

     En elevs förslag på cirkelformad möblering skulle enligt Winqvist (2007) vara bra då det 

innebär att färre skarpa hörn på möbler blir riktade mot elever liksom lärare. En cirkelformad 

möblering skulle dock enligt Arbetsmiljöverket (2008) påverka ljudnivån i klassrummet på ett 

negativt sätt, men skulle fungera om man kompenserade genom att placera annat möblemang 

längs väggarna för att skapa bra ljusspridning i rummet.   

     En av informanternas negativa syn på skolmiljön där det rådde oordning kan kopplas till 

det som Winqvist (2007) skriver om, hur ökad stress och irritation är förknippat med en rörig 

miljö. Med tanke på informantens reaktion på den stökiga miljön ser jag verkligen hur viktigt 

det är med det som Björklid beskriver i Rafds (2008) rapport om den välkomnande miljön. 

Jag ser även elevens reaktion som ett exempel på det som Rafd (2008) lyfter fram i rapporten 

angående skolmiljöns förmedlande av värden och hur det kan påverka elever och kan ta sig 

uttryck.  

     När man ser till det som eleverna beskriver som främjande i skolmiljön stämmer det 

överens med det som inom feng shui beskrivs som en bra fysisk arbetsmiljö. Om detta har 

någon koppling till att eleverna själva kan ha influerats av exempelvis feng shui i sitt tänkande 

förblir osagt. 

     I undersökningen framkom att bra teknisk utrustning är positivt, men att sitta bland 

elektriska prylar kunde vara negativt. En möjlig lösning på problemet genom att göra miljön 

mer positiv skulle enligt Winqvist (2007) vara att införa växter i rummet. Något som går i 

linje med hur en informant såg det önskvärt med mer växter i skolmiljön. Med grund i det 

som Winqvist (2007) skriver om naturbilders mycket positiva inverkan på stress kanske bilder 

av lugna naturmotiv eller rent av fondvägg med naturmotiv kunde vara ett positivt inslag i 

skolmiljön, särskilt om levande växter inte kan tas in på grund av exempelvis allergi. 

Utifrån informanternas upplevelser, liksom Winqvist (2007) verkar det vara negativt med 

starka och mörka väggfärger i skolmiljön. Vitmålade väggar som en del informanter ansåg 



                                                                                                                                                   27 

 

önskvärt ser Winqvist (2007) däremot inte som något att föredra. Lugna och ljusa väggfärger 

tycks alltså av båda parter ses som mest positivt i en miljö främjande för lärande. 

     Att eleverna beskriver väggfärger som ”lugna”, ”stressande” och ”ser instängt ut” ser jag 

som exempel på att eleverna tillskriver färger olika egenskaper som kan påverka personer i 

kontakt med dem. Winqvist (2007) är inne på något liknande genom beskrivningen av hur 

färger kan framkalla känslor. Kan det även vara det som Arbetsmiljöverket (2008) menar då 

de nämner färger med koppling till rumslig atmosfär? Med koppling till Steiner talar även 

Fuchs (1983) i Stiftelsen Färgbygges textsamling om färgers inverkan och skapande av 

stämningar.  

     Forskningsresultat inom miljöpsykologin angående den fysiska miljöns inverkan på 

människor stämmer överens med informanternas upplevelser av skolans fysiska miljö när det 

handlar om färgsättning och syn på bra ljussättning. Elevernas syn på vad som är bra 

belysning i ett rum främjande för lärande samt det som står i arbetsmiljöverkets riktlinjer om 

belysning stämmer överens med det som Küller (2005) lyfter fram som bra ljussättning för 

arbetsrum.  

     Flertalet informanters upplevelser av en skolmiljö med starka färger och/eller färger från 

den varmare gul-röda färgskalan som motverkande i skolans arbetsmiljö styrks av 

miljöpsykologins forskning om färgers påverkan, något som går emot Steiners (1963) syn på 

den varma färgskalan. Att flertalet av eleverna ansåg ljusare färger eller blått som ett bra val 

för färgsättning i skolmiljön kan med koppling till den miljöpsykologiska forskningen bero på 

att kallare färger liksom blått inverkar lugnande på människan. Även en av eleverna i min 

undersökning talade om blått som en lugn färg. Utifrån detta drar jag slutsatsen att den 

främjande skolmiljön för lärande bör vara målad i den kallare färgskalan och inte i den 

varmare som enligt miljöpsykologiforskningen är den mer stressande färgskalan. Trots 

Steiners (1963) syn på den röda färgskalan som lugnande ser jag Waldorfskolans val av en 

blå-lila färgsättning i gymnasieklassernas hemklassrum som intressant eftersom lila är en färg 

blandad av rött och blått. Påverkar en arbetsmiljö färgsatt i lila människokroppen på ett 

balanserat sätt mellan reaktionerna för blått respektive rött? Jag tycker därför att det vore 

intressant att se hur människokroppen utifrån forskning skulle reagera på lila, något som jag 

inte funnit något om i mina litteraturstudier. När jag tänker tillbaka på all tid jag under min 

skolgång och under mina praktikperioder spenderat på gymnasieskolor inser jag att jag inte 

kan komma på att jag sett rum målade med lila väggar. Skall tilläggas att jag inte besökt en 

Waldorfskola med gymnasieinriktning. Är det så att man inte målar väggar lila i exempelvis 

kommunala skolor och i så fall varför är det så? Eller är det så att jag lagt märke till de andra 
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väggfärgerna, men aldrig till de lila för att de senare kanske lämpat sig så bra att man inte lagt 

märke till dem?  

Då det finns forskning gjord angående färgsättning i inomhusmiljö och hur det påverkar 

människor ställer jag mig frågande till varför man i riktlinjerna för skolans fysiska miljö inte 

lyfter vikten av val av färgsättning. Det är kanske dags att de skapar riktlinjer även för skolans 

färgsättning för att möjliggöra för skolorna att skapa rum som medverkar till en positiv 

undervisningsmiljö genom att vara främjande för lärande.  

     Eftersom jag tidigare flertalet gånger hört om blått som lugnande och rött som stressande 

undrar jag om anledningen till att man inte har tydligare riktlinjer på färgsättning i skolmiljön 

beror på att man tror att det är allmänt känt. Dock tror jag inte att det tas hänsyn till färgernas 

inverkan vid färgsättning av alla skolmiljöer, detta utifrån informanternas upplevelser och den 

färgsättning jag själv sett i många skolor. I kontrast till dessa få riktlinjer om färgsättning 

tycker jag att den intresserade kan fördjupa sig i Waldorfskolans syn på färgsättning, detta för 

att få en bild av hur det kan ta sig uttryck när färgsättning får vara en viktig del i skolans 

uppbyggnad.  

 

Elevinflytande i utformandet av en fysisk skolmiljö främjande för lärande? 

Enligt Socialstyrelsen (2008), Björklid (2005) och Rafd (2008) är elevinflytande positivt i 

skolan och de anser också att eleverna skall vara delaktiga i den fysiska skolmiljöns 

utformning. I min undersökning framgick också att eleverna har en hel del att säga om 

skolans befintliga fysiska miljö. En del av de punkter som de ansåg mindre positiva var också 

sådant som enligt Arbetsmiljöverket (2008) inte skall finnas i en god arbetsmiljö. Detta anser 

jag är ett tecken på att eleverna är medvetna om sin skolmiljö och även har kloka åsikter om 

förbättringar av sin befintliga skolmiljö. Är det brister i kommunikationen mellan skolans 

ledning och eleverna som gör att bristerna i den befintliga skolmiljön inte åtgärdas? Det som 

kanske gör att det inte idag görs mer år den fysiska miljön i skolan kan också som Cederroth 

och Kihlberg (2007) skriver om bero på bristande ekonomiska resurser.  

     Om eleverna liksom Pia Björklid (2005) talar om ser på sin miljö på ett sätt som skiljer sig 

från hur vuxna ser på miljön anser jag att det är av största vikt att vi gör eleverna delaktiga i 

skolans fysiska miljös utformning. 

     Om det är så att den bild vi har av barnet är det som styr hur vi väljer att skapa den fysiska 

miljön såsom Warg (2008) skriver blir det på sätt och vis fortfarande som att vi bildar 

miljöerna utifrån vår egen syn på barnet. Om vi skulle gå steget längre och skapa miljöerna 

utifrån hur det i undersökningar visar sig att barnen själva vill ha miljöerna skulle vi väl i så 
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fall komma ännu längre. Att man inte gör på det senare sättet inom Reggio Emilia kan jag 

förstå eftersom det handlar om förskolan, där barnen kanske är för unga för att uttrycka hur de 

vill ha sin miljö. Men i de äldre åldrarna kan det kanske vara en metod att tänka på.  

     En fysisk skolmiljö som visar de som befinner sig i skolan hur betydelsefulla och 

värdefulla de är skulle i kombination med goda lärare vara en bra grund för att fostra goda 

samhällsmedborgare. Framtida samhällsmedborgare som dessutom är väl bekanta med den 

demokratiska processen såsom det står om i Rafds (2008) rapport. Detta eftersom eleverna då 

fått vara med i demokratiska processer under sin skolgång och verkligen fått vara med och 

föreslå till förändringar som de också får igenom. 

 

Slutsats 

Utifrån det som informanterna i min undersökning berättat om sina upplevelser av skolmiljön 

framkommer att olika fysiska miljöer påverkar lärandet på olika sätt. Något som också är i 

linje med det som Rafd (2008), Cederroth och Kihlberg (2007), Warg (2008), Björklid (2007) 

och Küller (2005) har kommit fram till. Även att skolmiljön förmedlar ett budskap. Därmed 

drar jag slutsatsen att skolans fysiska miljö har inverkan på hur skolmiljön är för lärande 

vilket innebär att den med rätt utformning kan främja lärande. Ett exempel är de 

ämnesanpassade klassrummen som skulle underlätta och ge en bättre och behagligare 

arbetsmiljö och arbetssituation för både elever och lärare. 

     Om färger har sådan inverkan på lärandet i skolmiljön som informanterna beskriver, samt 

utifrån det som Küller (2005), Winqvist (2007) och Fuchs (1980, 1983) skriver om färger ser 

jag det som en brist i Arbetsmiljöverkets riktlinjer angående skolmiljön att inte ta med fastare 

riktlinjer angående färgsättning av den fysiska skolmiljön.  

     Utifrån det som en av informanterna berättade om den tekniska utrustningen tror jag att bra 

och modern teknisk utrustning skulle vara ett steg i rätt riktning till att få skolans miljö att 

följa och främja den utveckling som enligt Cederroth och Kihlberg (2007) redan skett inom 

undervisningen.   

     Enligt Cederroth och Kihlberg (2007) samt informanterna finns ett behov av förändring av 

den fysiska miljön i skolan. Ett behov som förhoppningsvis i och med Rafds (2008) rapport 

kommer att få mer uppmärksamhet framöver. 

     Elevinflytande är alltså viktigt när det kommer till skolmiljöns fysiska utformning. Jag har 

insett att skall vi bygga en skola för framtiden bör vi med fördel nyttja de tankegångar som 

finns hos dem som kommer att representera framtiden, nämligen dagens elever.   
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Att Rafd (2008) i sitt arbete samtalat med elevorganisationer för att få deras åsikter samt att 

enkätverktyget Skolmiljö 2000 (Skolverket, 2009) utformats ser jag därför som positiva 

exempel på att eleverna troligtvis får vara delaktiga i skolmiljöns utformning i framtiden.  

En del av det som eleverna uppfattar som motverkande för lärande i skolmiljöerna tror jag att 

man kan ändra med ganska små medel. Detta genom till exempel ommålning av väggar som 

har färger som motverkar lärande. Att fundera över en omorganisation av vissa salar för att få 

mer ämnesanpassade salar skulle också förbättra skolmiljön till en mer främjande miljö för 

lärande. 

     Om man skulle ta med sig synen på skolmiljöns påverkan som ”den tredje pedagogen” 

(Warg, 2008) vidare i skolan utöver förskolan kanske eleverna skulle vara motiverade till 

lärande för att de gick i skolor vars miljöer var skapade för dem. Där det visades en klar tro på 

eleven som individ och att man tänker framåt. Utifrån detta samt med koppling till Cederroth 

och Kihlberg (2007) frågar jag mig om det kan vara så att vissa av dagens skolmiljöer leder 

till bakåtsträvande och ett hämmat tänkande, då de till färg och form står kvar i t.ex. 70-talet. 

Jag anser att det ger ett hämmande budskap och inte det som skulle vara önskvärt nämligen att 

skolan ska förmedla ett budskap av att man vill skapa en bättre värld där man ser framåt. En 

positiv framtidssyn som jag tror behövs i skolan.  

     Även om de inte liksom Reggio Emilia benämner klassrummet som den ”tredje 

pedagogen” belyser Rafd (2008), Cederroth och Kihlberg (2007), Winqvist (2007), Björklid 

(2005) samt informanterna klassrummets roll som pedagogiskt redskap.  

     Om skolans fysiska miljö är så viktig i dagens samhälle som den framhävs i Rafds (2008) 

rapport undrar jag varför det inte läggs vikt vid den i styrdokumenten och på nationell nivå. 

Något som jag hoppas att Rafds (2008) rapport skall ge ändring på liksom Bodenfors och 

Eriksson uttrycker förhoppningar om i inledningen till rapporten. Utifrån det jag kommit fram 

till i detta arbete önskar jag att skolans fysiska miljö skall ägnas mer uppmärksamhet i 

framtiden och att enkätverktyget Skolmiljö 2000 (Skolverket, 2009) och Rafds (2008) arbete 

skall leda till bra riktlinjer för den framtida skolans fysiska miljö främjande för lärande. En 

skolmiljö som eleverna får vara med i att utforma. 

 

Kan jag inom bildämnet göra eleverna engagerade i skolans fysiska miljö?  

Under arbetets gång har jag sett allt mer möjligheter till att arbeta med skolans fysiska miljö 

inom bildämnet. Resultatet av undersökningen visade att eleverna hade så pass mycket åsikter 

om skolmiljön att jag tror att det är möjligt att skapa ett tematiskt arbetssätt inom kursen Bild 

och form, grundkurs/fördjupning (Skolverket, 2009) för gymnasiet. Jag ser bildämnet som ett 
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bra ämne där man som bildlärare tillsammans med eleverna kan lyfta funderingar kring om 

man påverkas och i så fall hur av den fysiska miljö man befinner sig i. Något som kan lyftas 

in i bildämnet utan att gå ifrån kursplanen. Jag funderar över om man exempelvis skulle 

kunna göra eleverna delaktiga i bildklassrummets utformning. Alla elever skulle annars kunna 

få skapa sina egna förslag på hur den ultimata skolan skulle kunna se ut. En uppgift som 

innefattar att rita upp rummet och tänka igenom och efteråt kunna motivera färgval, 

möblernas utformning osv. vilket innebär att de genom uppgiften både behandlar perspektivet, 

form- och färgläran och får reflektera över sin omgivning och hur bilden har en roll i 

utformandet av offentliga miljöer såsom skolor genom exempelvis arkitekter, 

inredningsarkitekter och designers. Man kan också ta in konst- och formhistoriskt perspektiv 

gällande byggnader med koppling till själva byggnaden såsom till interiören.  

 

För vidare forskning 

En idé till en undersökning man kan göra för att gå vidare med detta är att se på det jag uteslöt 

nämligen könsaspekten. Se om det finns några skillnader/likheter mellan vilka skolmiljöer 

som pojkar respektive flickor upplever som främjande/motverkande för lärande. Man kan 

sedan reflektera över resultaten utifrån exempelvis kulturell fostran. 

     Intressant för vidare forskning ser jag det också att undersöka om mängden klotter på 

skolor på något vis kan kopplas till skolans fysiska miljös utformning.  

     Färgsättning av skolor är också ett område man kan gå djupare in på och exempelvis 

undersöka om det finns likheter/skillnader mellan elevers upplevelser av färg beroende på om 

de går på en Waldorfskola respektive en annan skola. 
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