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Sammanfattning

Syftet med detta examensarbete är att belysa hur bildsalarnas utformning kan påverka elevernas möjligheter i deras 
arbete med bildämnet i skolan. Olika skolor prioriterar den fysiska miljön i olika omfattning och detta menar vi kan 
missgynna en likvärdig utbildning. 

Metoden som använts är en kvalitativ fallstudie i form av intervjuer och observationer på tre gymnasieskolor med 
olika bakgrund och inriktning. Skolorna, varav två är kommunala och en är en Waldorfskola, valdes medvetet ut 
med avsikt att jämföra skolornas möjligheter i bildlokalerna och för att kunna besvara dessa frågeställningar:

• Vilka skillnader och likheter finns i de olika skolornas lokaler för bildarbete?

• I vilken grad anser bildlärarna i undersökningen att deras lokaler för bildarbete är utformade för att ge 

eleverna en fullgod bildundervisning?

• Vad är enligt bildlärarna viktiga delar i en väl fungerande lokal för bildarbete?

För att ge en i överblick i forskning om skolans fysiska miljö behandlar vi genom en litteraturgenomgång även dessa 

frågor:

• Hur kan den fysiska lokalutformningen påverka välmående och prestationsnivån hos elever och lärare i 

skolan? 

• Vilket ansvar har skolan gällande den fysiska miljöns utformning?

• Hur värderas och prioriteras den fysiska miljöutformningen utifrån forskning på området? 

Resultatet av studien visar på stora skillnader i bildlokalernas utformning och kvalité på de tre skolorna. I två av 
skolorna ansåg bildlärarna att deras lokaler i stor utsträckning var anpassade för att ge eleverna en fullgod utbildning 
och i en skola uttryckte bildläraren att det fanns stora brister i lokalens anpassning till ämnet. Våra observationer 
visade också på stora olikheter i de möjligheter som eleverna får beroende på vilken skola de går i. Detta på grund 
av den utrustning och vilket utrymme eleverna får att arbeta på men även andra faktorer såsom den omkringliggande 
miljön, möjligheter till att nyttja lokalerna i större eller mindre utsträckning, men även vilka resurser som lagts på en 
trivsam arbetsmiljö. 

Forskning på området rörande den fysiska miljön i bildsalen har varit svår att finna. Den fysiska miljön i skolan är 
som  helhet  inget  eget  forskningsområde  utan  de  som  forskar  om  skolmiljö  gör  detta  inom  sina  respektive 
kunskapsområden.  Forskningen  visar  tydligt  på  att  den  fysiska  miljön  tillsammans  med  andra  parametrar  har 
betydelse för elevernas välmående och prestationsnivå om än det är svårt att enskilt urskilja i hur stor utsträckning 
just  den  fysiska  miljön  påverkar.  Exempel  på  skolor  där  den  fysiska  miljön  fräschats  upp  och  gjorts  mera 
verksamhetsanpassade har visat på goda resultat både i skolarbete och för elevernas välmående. Skolans ansvar 
omkring den fysiska miljön rörande planlösning, möjlighet till arbetsro och rörelse är tolkningsbart och kan därför 
prioriteras  mycket  olika  beroende  på  vilken  skola  det  gäller.  Lokalens  utformning  och  skick  har  inga  tydliga 
riktlinjer så länge den inte påvisas orsaka hälsorisker eller allergier. 

Sökord: Likvärdighet, Lokalutformning, Arbetsmiljö



1. Inledning

Vi reflekterar alla medvetet eller omedvetet om den miljö vi vistas i. Dess påverkan är en av 

många faktorer till välmående och arbetslust (Bjurström 2004). I denna undersökning har vi valt 

att titta närmare på den fysiska miljön i tre olika skolors lokaler för bildarbete och därigenom 

försöka tydliggöra olika faktorer som kan bidraga till en mera likvärdig utbildning. Enligt 

skollagen (Lärarens Handbok 2004:55) har alla elever rätt till en likvärdig utbildning oavsett var 

utbildningen sker. Likvärdighet är ett svårt begrepp. Svenska ordbokens (Malmström 2002:332) 

förklaring på likvärdighet är: ”värd lika mycket, lika bra.” En likvärdig skola behöver alltså inte 

betyda att alla skolor är lika varandra, men att de är trots sina olikheter ger eleverna liknande 

möjligheter till utveckling i sitt skapande av bildarbeten. I bildämnet påverkar lokalen 

utformning och storlek till viss del vilken typ av material och bildarbeten som kan användas och 

utföras. Resursfördelning och engagemang för bildens lokaler är mycket varierande beroende på 

vilken skola eleverna går i. Det finns ingen lag som reglerar hur mycket som varje skola skall 

resursmässigt satsa på lokalerna. I de nationella styrdokumenten för skolan (Lpo94/Lpf94) finns 

inte heller några tydliga riktlinjer för hur skolans fysiska miljö skall utformas. Det står däremot 

tydligt i riktlinjerna att alla som arbetar i skolan skall ta ansvar för den sociala, kulturella och 

fysiska skolmiljön. (Lärarboken 2003) 

Under vår egen skolgång, i VFU perioder, i lärarutbildningen och genom vikariat har vi båda 

mött bildsalar med skiftande miljö och utformning. Vissa har känts inspirerade och välkomnande 

medan andra känts mer nedgångna och mycket bristfälliga för sitt ändamål. I mötet med dessa 

salar väcktes frågor om vem som tar ansvar för elevernas och lärarnas arbetsmiljö och hur den 

prioriteras? Skolans lokaler är platsen där genomsnittseleven mellan år 1 och år 9 spenderar 

ungefär halva sin vakna tid och dess närvaro innefattas av skolplikt. Det talas mycket om hur 

viktiga lokalerna är i andra sammanhang. Det inhandlas ergonomiska stolar till kontorsarbetare 

och taken höjs för att ge ett luftigare intryck och bättre välmående. Grön terapi med ordinationer 

att visas i naturen och växtrika rofyllda miljöer för att skynda på rehabiliteringen av stressade 

och överarbetade ligger nu på landstingets bord som eventuell framtida terapiform. Den fysiska 

miljön i skolan är många gånger långt ifrån terapeutisk eller ergonomisk. 

Forskare pekar på inredningens kvalitet, som oftast är låg; exempel på problem 

handlar om brist på sittriktiga möbler, speciellt vid datorer, smutsiga 
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omklädningsrum, illaluktande duschar och ostädade toaletter med begränsad 

avskildhet. Dessa förhållanden skulle knappast accepters på vuxnas arbetsplatser. 

(Björklid 2005:175)

Vi har upplevt att skolmiljön inte prioriteras så högt på många skolor vilket är något vi tror kan 

påverka eleverna negativt i sin motivation för skolarbetet. Rummets utformning förmedlar något 

till den som vistas i det. Är klassrummet väl utformat förmedlar det till eleverna att det här är 

något viktigt och ni är värda att satsa på. Är det slitna klassrum förmedlar väggarna något annat.

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. 

(Daram 2008:11) 

Om sambandet mellan god fysisk miljö och välbefinnande kan styrkas kanske prioriteringen av 

den fysiska miljön blir annorlunda.  Vi har i denna undersökning valt att fokusera på bildsalens 

utformning och hur denna kan påverka aktiviteten i rummet. Vilka restriktioner och möjligheter 

har lärarna i arbetet med att utforma sina lokaler för bild?  Den fysiska skolmiljön innehåller 

många aspekter, bland annat, estetiska värden, salens utformning, ljussättning, färgsättning, 

ljudnivå och luftkvalité. Välbefinnandet och arbetslusten i klassrummet påverkas även av andra 

faktorer såsom exempelvis, lärarens kontakt med eleverna, vilka elever som vistas där, deras 

bakgrund och speciella behov. Det är därför svårt att skilja delarna från varandra och se hur en 

specifik del påverkar eleverna. Att utreda vad som utgör en god skolmiljö är inte entydigt och 

därför mycket svårt att definiera. En likvärdig utbildning för alla är svårt att uppnå, men genom 

att belysa vilka stora skillnader i kvalité som råder mellan olika skolor kan diskussionen om en 

mera rättvis skola föras framåt. 

Vi vill även belysa olika tankegångar omkring den yttre miljöns påverkan i bildsalen, så som 

exempelvis vad eleverna ser när de tittar ut genom bildsalens fönster eller korridoren utanför. 

Finns där en miljö att inspireras och motiveras av, eller ger den en negativ inverkan på 

motivationen?
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Att värna om skolans lokaler är även viktigt ur verksamhetssynpunkt, då gamla lokaler sällan är 

anpassade till aktuella styrdokument och den rådande pedagogiken. 

Carolina Nilsson och Ulrika Svensson är vi som tillsammans skrivit denna uppsats. 2004 inledde 

vi våra studier till bild- och slöjdlärare på Umeå universitet. Vi är nu snart färdigutbildade lärare 

och våra ämnen kräver ändamålsenlig utformning av lokalerna. Både slöjd och bild är ämnen 

som oftast sker i för ämnet speciellt utformade lokaler. En förhoppning vi har med denna uppsats 

är att genom den fördjupade kunskap vi får inom området får en större möjlighet att påverka våra 

framtida klassrum och skapa en god inlärningsmiljö i dessa. 
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2. Bakgrund

Som blivande bildlärare har vi båda besökt flera olika bildsalar via VFU och vikariat. Något vi 

reflekterat över är vilken skillnad lokalens utformning lockar fram vår skaparlust. Vissa lokaler 

är väl genomtänkta och utformade för att vara verksamhetsanpassade. Men flera lokaler för 

bildarbete är inte anpassade efter dagens pedagogik och många gånger mycket nedgångna. I 

dessa möten har frågor väckts om hur våra unga prioriteras och om det är rimligt att eleverna 

skall vistas i sådana lärandemiljöer. Vi blev även nyfikna på att besöka flera skolor för att se 

deras lokaler och prata med bildlärare om deras och elevernas fysiska arbetsmiljö. Med grund i 

dessa funderingar bestämde vi oss för att skriva denna uppsats. 

Syfte

Syftet med detta examensarbete är att belysa hur bildsalarnas utformning kan påverka elevernas 

möjligheter i arbetet med bild i skolan. Utformningen av bildsalarna på olika skolor undersöks 

utifrån om de kan bidra eller missgynna det vi kallar en likvärdig eller mera rättvis 

bildundervisning. Litteratur om hur den fysiska miljön ser ut på skolor runtomkring i landet 

belyses även i denna uppsats. 

Frågeställningar

Vi har genom en litteraturstudie skaffat oss kunskap om:

• Hur den fysiska lokalutformningen kan påverka välmående och prestationsnivån hos 

elever och lärare i skolan? 

• Vilket ansvar har skolan gällande den fysiska miljöns utformning?

• Hur värderas och prioriteras den fysiska miljöutformningen utifrån forskning på området? 

Genom en kvalitativ undersökning byggd på intervjuer och observationer på tre skolor vill vi 

även besvara dessa frågor:
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• Vilka skillnader och likheter finns i de olika skolornas lokaler för bildarbete?

• I vilken grad anser bildlärarna i undersökningen att deras lokaler för bildarbete är 

utformade för att ge eleverna en fullgod bildundervisning?

• Vad är enligt bildlärarna viktiga delar i en väl fungerande lokal för bildarbete?

Metod

I inledningen av arbetet har vi gjort en litteraturstudie med syfte att fördjupa oss i ämnet och 

studera gällande forskning på området. Då arbetets fokus ligger på den fysiska miljön har vi valt 

att även inkludera alternativa skolformer såsom Waldorfskolan där lokalens betydelse är en stor 

del av pedagogiken. Utifrån de forskningsresultat vi tagit del av har vi med stöd i den kunskapen 

gjort en kvalitativ fallstudie (Merriam1994:24) på tre skolor med olika utformning. Valet av 

skolorna gjordes med vetskapen om dess olikhet i prioritering och resursfördelning avseende 

bildlokalerna. Vi valde att kontakta bildlärare på en relativt nybyggd skola med estetiskt 

program, en äldre skola som byggdes i början av sjuttiotalet och en Waldorfskola. Alla skolor är 

gymnasieskolor, varav två är kommunala och en friskola. Kontakten med bildlärarna gjordes via 

e-mail och per telefon. Det blev inget bortfall i urvalet då alla tillfrågade tackade ja till att 

medverka. 

Vid besöken av skolorna har vi genomfört kvalitativa intervjuer med en bildlärare på vardera 

skola. Vi har ställt samma frågor (bilaga 2) till vardera bildlärare och använt oss av minidisc för 

att spela in intervjuerna. Vid intervjuerna antecknade en av oss svaren medan den andra 

intervjuade. Inspelningarna använde vi sedan som hjälp för att minnas de exakta svaren och för 

att underlätta en mera objektiv redovisning. Intervjuerna transkriberades inte i sin helhet, 

däremot transkriberades de citat som vi valde att ta med i genomförandedelen. Fokus i 

intervjuerna ligger på lärarnas syn på bildlokalerna och möjligheterna med elevernas bildarbeten 

i relation till detta. 

För att få en större överblick av bildsalarnas utformning och innehåll har vi själva fotograferat 

lokalerna och med hjälp av en punktlista (bilaga1) undersökt vad som finns i de olika salarna.   
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3. Litteraturgenomgång 

Forskningsläget

Att hitta någon forskning om just bildsalens fysiska miljö har varit svårt. Den forskning vi tagit 

del av och redovisar i vår litteraturgenomgång är därför mera inriktad på den fysiska skolmiljön i 

allmänhet. Vi har valt att redovisa de delar av forskning som ger läsaren en inblick i lokalernas 

betydelse för inlärningen och hur den kan påverka lärare och elever. Men även hur synen på den 

fysiska skolmiljön har förändrats över tid, vilka attityder elever och lärare har till skolmiljön, och 

slutligen visa exempel på skolor som lägger stor vikt vid lokalernas utformning. 

Riksdagen fattade 1998 ett beslut om ett handlingsprogram för form, design och arkitektur vilket 

fick namnet Framtidsformer. Detta beslut gjorde att vi fick estetikparagrafer i bland annat plan- 

och bygglagen. I handlingsprogrammet Framtidsformer ingick sex mål för arbetet. För att dessa 

målsättningar skulle föras framåt tillsattes år 2004 av den då verksamma regeringen en kommitté 

under Kulturdepartementet kallad rådet för arkitektur, form och design. Utifrån ett 

medborgarperspektiv vill Rådet förklara vikten av genomarbetad kvalité i gestaltningen av de 

offentliga miljöerna. År 2008 kom Rådet ut med en rapport med namnet Vår tid skola, hur ska 

den byggas? (Daram 2008). I denna rapport redovisas en lägesrapport hur situationen ser ut på 

många svenska skolor, rekommendationer om vad som bör göras för att förbättra elevernas 

arbetsmiljöer och även en Nationell Hearing. Lisa Daram (2008) är projektledare för denna 

rapport och arbetar vid Rådet för arkitektur, form och designs kansli i centrala Stockholm. 

Daram (2008:22) har tagit del av två kunskapsöversikter för fysisk miljö inom skolområdet 

framtagna av myndigheten för skolutveckling och den brittiska institutionen Design Council. 

Dessa konstaterar att forskningen på skolområdets fysiska miljö är eftersatt. Daram skriver 

vidare att forskning på fysisk miljö som helhet är inget eget forskningsområde utan att de som 

forskar om skolmiljön med ett helhetsperspektiv gör detta inom sina respektive 

kunskapsområden på eget initiativ. 
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Lokalernas betydelse 

Pia Björklid, professor i pedagogik på Stockholms universitet, bedriver miljöpsykologiskt 

inriktad forskning om fysiska miljöers betydelse för utvecklings-, socialisations- och 

läroprocesser. I hennes bok Lärande och fysisk miljö (2005) ger hon en kunskapsöversikt över 

samspelet mellan lärande och fysisk miljö i både förskolan och skolan. I denna bok skriver 

Björklid (2005:12) att åtskilliga studier visar på att forskning om skolans fysiska miljö ur ett 

helhetsperspektiv är eftersatt. Hon menar att behovet av obundna forskningsinsatser inom 

skolans miljö är stort.  

Björklid (2005:21) skriver utifrån Marjanna de Jong som är fil dr i stadsbyggnad, 

universitetslektor i pedagogik och forskare med fokus på förhållandet mellan människa och 

fysisk miljö, att lokaler sällan får hög prioritet vid planering och utvärdering av den pedagogiska 

verksamheten. Lokalernas stora betydelse blir inte erkänd och det råder en outtalad uppfattning 

om att oavsett i vilken lokal undervisningen bedrivs skall en bra pedagog lyckas i sitt arbete. 

Problem läggs sällan på lokalen utan ses snarare som brister i pedagogernas arbete. Denna syn 

menar de Jong är helt felaktig. Den fysiska skolmiljön har som vi nämnde i inledningen många 

aspekter. En av dessa är det estetiska värdet, som enligt vår uppfattning inte alltid prioriteras så 

högt i inredning och utformning av bland annat klassrum.

Anna Törnqvist (2005) är en skolarkitekt som bland annat arbetat i ett projekt understött av 

Sveriges Kommuner, Landsting och Svenska arkitekternas forum Arkus. I detta projekt har hon 

fått uppdraget att sammanfatta, utveckla och formulera sina kunskaper och ståndpunkter i boken 

Skolhus för tonåringar, Rumsliga aspekter på skolans organisation och arbetssätt.  Törnqvist 

(2005:16) skriver i denna bok om vikten av god arkitektur som en stor källa till trivsel, trygghet 

och hälsa. Hon tar upp arkitekten Birgit Colds resonemang som betonar vikten av att läraren och 

läromedlen behöver stöd av en fysisk miljö med ett väl planerat utförande och ett estetiskt 

tilltalande. Cold menar att den fysiska miljön signalerar individens värde och plats i det sociala 

sammanhanget. Hon menar vidare att om vi låter våra barn och unga gå i fula och nedgångna 

skolbyggnader visar vi att vi inte bryr oss om dem, och varför skall de då vara villiga att prestera 

något i dessa byggnader när de kan läsa i väggarna att omgivningen inte har respekt och omsorg 

för dem?
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 Birgit Cold (2002b) skriver att det är vanskligt att definiera hur stor betydelse som 

estetiska intryck av skolbyggnaden har för lärandemiljöer. Men enligt hennes och 

andras forskning, råder inget tvivel om att omgivningens estetiska kvalitet har 

betydelse för psykiskt och fysiskt välbefinnande och därmed för lärandemiljöer. 

(Björklid 2005:22)

Törnqvist (2005:11) skriver även att skolhusets fysiska gestalt signalerar hur samhället värderar 

och satsar på sina barn och tonåringar. Rapporter från olika skolor varierar mycket, även om 

många skolor har undermålig miljö finns det exempel på skolor som fungerar mycket bra.  Något 

som Bjurström & de Jong (2006:14) även tar upp är att det speciellt i skolor byggda under senare 

år syns en strävan till ombonad och genomarbetad design i arkitekturen. 

Boken Svensk miljöpsykologi (Küller 2005) är en bok där 20 stycken miljöpsykologer presenterar 

sin forskning på olika områden inom miljöpsykologi. En av dessa är Rickard Küller som här 

skriver om forskning som rör byggnaders utformning:

I boken Livet mellem husene från 1971 hävdade den danske arkitekten att Jan Gehl 

att det var människornas aktiviteter snarare än byggnadens utformning, som bidrog 

till att göra en plats intressant. Senare forskning har visat att ett positivt socialt 

klimat ökar känslan av tillhörighet och tillfredställelse, vilket i sin tur leder till ökad 

social samverkan. Målet för god planering kan sägas vara att bidra till social 

delaktighet för alla, oavsett kön, ålder och ursprung. Detta innefattar en känsla av 

tillhörighet, gemensamt ansvar och medinflytande <---> Det är mycket som talar för 

att uppkomsten av social delaktighet beror på om platsens fysiska och sociala miljö 

är sådan att den främjar individens känsla av platsidentitet (Küller 2005:24)

Synen på lokaler och byggnaders betydelse för individens välmående har inte alltid varit 

densamma. Lokalernas påverkan kan ibland anses som något relativt nytt men om detta redovisar 

Ann Skantze (1989:6-13) forskare i skolans fysiska miljö angående skolhusets historia att det 

redan i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet fördes fram tankar om hur skolhuset 

inverkade på barnen. Denna inverkan menades ha både social och psykologisk art. I anvisningar 

för skolbygge från 1865-1921 påtalades att den arkitektoniska utformningen skulle vara med 

tanke på barnens sätt att uppfatta den. Skolbyggnaden skulle inte ”sakna en viss värdighet i sitt 

yttre”, den skulle ha ”till byggnadens karaktär passande prydlighet” och vackra 

”proportioner”(Skantze 1989:7). Skantze skriver vidare att det under 1920-talet fanns en öppen 
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omtanke om barnens psykiska och sociala liv kopplat till skolhuset. Några exempel på vad som 

skrevs i Normalritningar till skolanläggningar från 1921 redovisar Skantze såhär:

”Skolhuset skall först och främst vara en byggnad för barnen. Den bör därför jämväl 

erbjuda en vänlig och tilltalande anblick, som kommer barnen att känna byggnaden 

som ett gemensamt hem” och ” genom att giva byggnadens stomme en enkel, 

harmonisk form med goda proportioner mellan dess olika delar” skall ” en lugn 

verkan eftersträvas” Skolbyggnaden skall också ge upphov till: ”en känsla av 

trevnad och behag” och vara ”ett föredöme av prydlighet, ordning och god smak”.

(Skantze 1989:7-8) 

Tankar om miljöns påverkan har skiftat i olika tidsepoker. Vid 1940-talet trängdes på grund av 

ekonomiska aspekter arkitekturens betydelse undan för att föra fram de funktionella och 

organisatoriska aspekterna (Skantze 1989). Med funktionella menas här de utrymmesmässiga 

aspekterna för att bedriva en effektiv undervisning. För att tillfredställa läroplanen från 1969 års 

(Lgr69) krav om att alla högstadiets linjer skulle finnas på samma skola krävdes stora utrymmen 

och salar anpassade för grupper i varierade storlekar. Som en lösning på dessa utrymmeskrav 

utformade Skolöverstyrelsen (SÖ) standardrumslösningar som rekommendationer. Dessa 

lösningar innebar givna mått och utformning av klassrum och skola.  Då stadsbidraget kopplades 

till SÖ:s granskning fick dessa förslag en stor genomslagskraft. Skantze skriver: ”Tillspetsat 

sagt: Skolbyggnaden reducerades i mitten av 1900-talet, i myndigheternas rekommendationer, 

till en ytmässigt sett effektiv arbetsmaskin, anpassad till verksamheternas materiella krav och till 

organisationen” (Skantze 1989:8)

Kanske behöver vi åter igen lyfta och föra fram tankarna om skolbyggnadens fysiska miljö för 

goda resultat som en viktig del i skolans verksamhet. Detta menar Skantze (1989) som i 

slutorden på sin avhandling efterlyser anvisningar och tankegångar liknande dem som fanns med 

på 1920-talet, förnyade utifrån dagens kunskaper. 

Daram (2008:10) skriver om pågående arbeten rörande skolans fysiska miljö från Storbritannien, 

Finland och Danmark. I Storbritannien pågår nu ett nationellt program med namnet Building 

Schools for the Future. Detta projekt syftar till att förnya den fysiska miljön i alla secondary 

schools. På denna utveckling satsar den Brittiska regeringen 45 miljarder pund och projektet 

skall utvärderas fortlöpande för att med det stärka kvaliteten. Finlands utbildningsstyrelse har 
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utifrån en formulering i grundlagen vilken ställer krav på sunda miljöer, utformat en handbok 

med namnet En sund och trygg skolbyggnad vars syfte är att lyfta skolans fysiska miljö i ett brett 

perspektiv De satsar även på att ge bidrag och rådgivning till kommunerna. Danmark har antagit 

två nya lagar: barnmiljölagen och undervisningsmiljölagen. Dessa lagar betonar särskilt fysisk, 

psykisk och estetisk arbetsmiljö och skall verka för en bättre skolmiljö. 

I vår frågeställning om hur den fysiska miljöns utformning värderas och prioriteras utifrån 

forskning visar ovanstående forskare på vikten av en väl utformad miljö. De forskare vi valt att 

lyfta fram är alla enade om att den fysiska miljön signalerar vilken betydelse och omsorg 

eleverna känner,  men även att den är en viktig del i en fungerande skolverksamhet. Det finns 

flera skolor som prioriterat detta med väl utformade, trivsamma och fungerande lokaler. Men 

faktum återstår att de flesta elever fortfarande får sin undervisning i slitna lokaler med bristande 

funktion och utformning. Tankarna om vad som kan ge en god inlärning ställs i många fall till 

pedagogen, och de väl utformade lokalerna prioriteras lågt speciellt om ekonomin är trängd.  Här 

syns behovet att mera forskning som kan styrka vår tes om skolmiljöns vikt. 

Miljö och välmående

Barn i Sverige tillbringar i genomsnitt under sina första nitton år ungefär halva sin vakna tid i 

skolmiljön, detta medför ett stort ansvar för dem som har hand om skolverksamheten att se till att 

barnens och de ungas miljö blir riktigt bra miljöer. ”Skolmiljön är kanske den viktigaste miljön 

av alla i samhället. Men frågan är om detta återspeglar sig i hur vi värderar denna miljö?” 

(Daram 2008:8) 

I Ann Skantzes (1989) avhandling: Vad betyder skolhuset? undersöker hon hur elever skapar 

mening med hjälp av den fysiska miljön. Detta gör hon genom en empirisk studie på tre skolor 

byggda i olika stilar under årtalen 1926, 1961 och 1973. Tanken med studien var att finna mera 

allmängiltiga svar på frågor om hur barn och ungdomar relaterar till miljön och vad den kan få 

för betydelse i deras utveckling. Skantze (1989:136-137) skriver att barnen relaterar till den 

fysiska miljön genom att utforska den med alla sina sinnen. Känslor och stämningar relateras till 

olika detaljer, former och platser. Barnen får tillgång till miljön genom sin kropp då de 

undersöker miljön på ett sinnrikt, kroppsligt och handlingsmässigt sätt. Hon menar att barnen 
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behöver en tydlig arkitektur, vilket inte innebär en likformig anonym skola, utan en med identitet 

och särprägling med varierade och särpräglade former som tillåter deras sätt att utforska miljön. 

Törnqvist (2005:15) skriver att det generellt sett är barnens miljöer i jämförelse med de ungas 

som bättre tillgodoser behovet av trivsel, trygghet och stimulans. Äldre barns miljöer visar 

däremot stora brister på det området. Skantze (1989:146) menar att ungdomar skapar mening i 

den fysiska miljön på ett annat sätt än barn, då byggnaden för dem är något de medvetet kan 

reflektera över. De har möjligheten att se den i sitt sammanhang och använda sig av den i sina 

utvecklingsuppgifter. Aspekter som självständighet, ansvar, frihet, den egna kontrollen och 

vuxenhet är något som är centralt i deras utveckling. Det gemensamma i alla tre skolor i 

Skantzes fallstudie var ungdomarnas tristess och leda vid klassrumsarbetet. Detta är som hon 

beskriver relaterat till flera faktorer, såsom exempelvis den fysiska miljön, arbetssätt och i 

innehåll.

Den tristess som högstadieungdomarna i mitt material, finner i fysiska miljön, i 

arbetssätt och innehåll är, som jag ser det, ett stort hot mot deras utveckling. Den 

passivitet som de dragit slutsatserna att de måste ålägga sig, är destruktiv för en 

positiv lösning av utvecklingsuppgifterna. (Skantze 1989:146)

Att elever och lärares välmående och prestationsnivå påverkas av den fysiska skolmiljön blir här 

tydligt. Samtidigt är frågan om hur miljön skall utformas svår att ge konkreta svar på då det styrs 

av så många aspekter. Eleverna är alla individer och har således olika uppfattning om vad som är 

inspirerande och inte, men att välmående och prestationsnivån höjs i en trivsammare miljö 

styrker forskningen. Att utforma en miljö som alla upplever som trivsam är svårt, men att jobba 

bort slitna, stökiga och nedgångna lokaler tror vi skulle höja trivselfaktorn på alla skolor. 

Törnqvist (2005:15) skriver att barnens upplevelser av en trivsam miljö i större utsträckning 

tillgodoses än hos de unga. Att se till vad unga människor upplever som trivsamt skulle kunna 

vara till god hjälp i utformningen av deras lokaler. 

Skolmiljöns estetiska aspekter

Björklid (2005:35) refererar till Birgit Cold som skrivit många skrifter om barns fysiska miljö 

och även sammanställt miljöpsykologisk forskning kring estetik och välbefinnande. Cold menar 
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att barn inte enbart lär sig av läraren, varandra, böckerna eller av datorer, utan även med hjälp av 

den fysiska skolmiljön. Cold utrycker att det ofta är väldigt ”fult” i de flesta skolor och menar att 

detta påverkar elevernas lärande och utveckling negativt. Hon skriver vidare att det estetiska i 

miljön inte är något som borde komma efter prioriteringar av funktionella eller intellektuella slag 

utan borde ses som en integrerad del av barns och ungas lärande och utveckling. Cold menar att 

miljöns estetiska utformning har inverkan på välmåendet, koncentrationsförmågan samtidigt som 

det har en uppgift att inspirera till utforskande och kreativ verksamhet.  Hon säger även att det är 

svårt att definiera hur stor betydelse estetiska intryck har för lärandemiljöer, och stödjer sig på 

egen och andras forskning vilken visar att det inte råder några tvivel om att byggnadens estetiska 

kvalitet har betydelse för både det psykiska och fysiska välbefinnandet och då även i 

förlängningen för även lärandemiljöerna. 

    

Skolans ansvar i frågan om skolmiljön

Både i läroplanen för de frivilliga skolformerna och i läroplanen för de obligatoriska 

skolformerna finns riktlinjer och mål att sträva emot som säger att eleverna själva, lärarna och 

rektorn har visst ansvar för att eleverna skall få en bra arbetsmiljö. Läroplanen fastställs av 

riksdagen och den skall tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. I skollagen står 

det skrivet: ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas” (Lärarboken 2003:65)

Alla som arbetar i skolan skall:

- Samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande. 

- Gemensamt med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön.

Skolan skall sträva emot att varje elev:

- visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

- tar personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. (Lärarboken 2003:57-58)

Dessa riktlinjer och mål är inte så många men bär ändå enligt Daram (2008) på flera 

tolkningsmöjligheter. Ordet miljö används i styrdokumenten som ett samlingsnamn för både 

psykosocial, ekologisk och fysisk miljö. Det blir alltså ett stort omfång i varje mening, och hur 
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varje skola tolkar dessa påverkar var de lägger störst vikt. I Arbetsmiljölagen tas den fysiska 

miljön upp i dessa rader:

Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den 

sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena skall anpassas till 

människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 

(Arbetsmiljöverket 2009:20 kap.2 1§ )

Brister i arbetsmiljön som äventyrar människors hälsa, så som exempelvis bullerproblem, mögel, 

dålig ventilation eller svårigheter för städning, finns det lagar som reglerar. Men om en 

planlösning gör genomförandet av verksamheten så svår, att miljön inte erbjuder tillräcklig 

arbetsro, möjlighet till rörelse eller är utformad på ett sätt som sänder ut signaler om brist på 

omsorg och engagemang finns inga tydliga riktlinjer eller lagar att hålla sig till. Detta enligt 

(Daram 2008:18). 

Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom 

skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 

gemensamma miljö. (Lärarboken 2003:12) 

Skolans barn och ungdomar räknas sen några år tillbaka som arbetstagare och detta medför att de 

enligt lagens föreskrifter innefattas av de regler som gäller för arbetsmiljön. Vad 

arbetsmiljölagen har för innebörd gällande skolhusplanering och utformning av elevernas fysiska 

miljö menar Törnquist (2005:139) inte är enkelt att svara på. Om detta finns det enligt henne 

skilda uppfattningar då åsikterna om hur skolhusen bäst ska utformas för att utgöra en god 

arbetsmiljö går isär. Läroplanen har lagt ansvaret att bevaka och se till att arbetsmiljön avsätts 

tillräckliga resurser på skolans rektor. Läroplanen skriver att: 

Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att: arbetsmiljön i skolan utformas för så att eleverna får tillgång till 

handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva 

kunna söka och utveckla kunskaper bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska 

hjälpmedel.  (Lärarboken 2003:61)

Rektorn har även ansvar för att hantera intressemotsättningar mellan lärare och elever som kan 

uppstå. Detta menar Törnquist (2005:139) inträffar då de ekonomiska resurserna är knappa och 

13



att eleverna då lätt hamnar i kläm eftersom rektorn måste välja parti. Törnquist berättar att en 

rektor beskrev att det i en sådan konfliktsituation inte är särskilt svårt att välja vilken som skall 

stödjas, då personalen skall finnas kvar i skolan längre tid än eleverna som snart bytts ut. Om 

Törnkvist grundar sina tankar om detta i flera yttranden går inte att utläsa i hennes text.

Skolan har alltså ett stort ansvar rörande den fysiska miljön, men om det ansvaret missbrukas är 

det svårt att ställa krav utan tydliga riktlinjer och lagar.   

Från statlig till kommunal styrning

För att ge en bild av hur styrningen och beslutsfattandet inom skolan påverkat utformningen av 

den fysiska miljön valde vi att ta med detta stycke. Här vill vi ge en bakgrund och trolig 

förklaring till varför utformningen av nya skolor inte har samma tydliga inriktning som tidigare. 

 I och med kommunaliseringen av skolan 1991 lades Skolöverstyrelsen (SÖ) ner och ersattes av 

Statens skolverk. SÖ utarbetade normer och rekommendationer för utformning och 

dimensionering av den fysiska miljön i skolan.  Törnquist(2005:11) skriver om SÖ:s nedläggning 

som en splittring av kunskap om skolans byggnader och hur dessa skall utformas för att på bästa 

sätt stödja verksamheten. Hon skriver att de mål som tidigare fanns gällande skolhusen är nu 

borttagna och nu vilar ansvaret på den enskilda skolan och kommunen att utforma verksamheten. 

Detta innebär ett större lokalt ansvar som får både positiva och negativa konsekvenser. 

Arkitekter och kommuner var många gånger missnöjda med statens ”stelbenta regler” och 

välkomnade den frihet i lokalplaneringen som kommunaliseringen medförde. Den osäkerhet om 

hur de nya skolorna skulle byggas efter SÖ:s nedläggning orsakade däremot som Törnquist 

(2005:136) utrycker det ”ett vakuum” då ”bristen på erfarenhetsåterföring” saknades. SÖ 

tillhandahöll tidigare handböcker och normer för hur skolor skulle uppföras. Dessa böcker som 

Törnquist (2005:136) menar fortfarande ”står i många arkitekters bokhyllor är nu rejält 

föråldrade”.   

Frågan är då om vi vill att det skall finnas en mall för hur alla skolor skall utformas? Törnquist 

påpekar att mångfald och variationen som kan bli resultatet av friare tyglar kan vara mycket 

positivt, men att den friare konkurrensen där kommuner engagerar sig olika mycket i den fysiska 

miljön även kan bidra till att skolorna inte bara blir olika, utan även mera ojämlika då 
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investeringsviljan varierar. Det blir då viktigt att det finns en kontrollmyndighet som kan 

undersöka att skolorna bedriver likvärdig undervisning och därmed också får likvärdiga 

förutsättningar för detta.  Att den fysiska miljön prioriteras olika högt på olika skolor menar 

Törnquist (2005) är tydligt. 

Ekonomiska aspekter

När det är knappt om resurser inom skolverksamheten blir ofta den fysiska miljön lågt 

prioriterad. Här vill vi visa på vilka fördelar specialanpassade skolor kan få, vikten av att 

involvera eleverna i miljöfrågor och på vilket sätt det kan löna sig att prioritera en väl utformad 

skolmiljö. 

Daram (2008) utrycker att hon och sina medarbetare i kontakten med kommuner ofta möter en 

oro för att ombyggnationer till mera specialanpassade skolor skulle resultera i dyra kostnader. 

Lösningen blir istället flexibla lösningar som Daram i praktiken menar leder till ”decennielånga 

provisorium, som hinner bli en hel generations skolmiljö.” (2008:9) Hon menar att billigare 

lösningar ofta får större omkostnader så som exempelvis skadegörelse. Daram skriver att det 

varje dag i Sverige brinner i en skola och att omkostnaderna för sanering och ombyggnationer på 

grund av brand i skolor uppnår under år 2007 lågt räknat till 500 miljoner kronor. Dessa pengar 

menar Daram borde användas till annat. Skolor som aktivt arbetat med elevernas delaktighet i 

miljöfrågor eller utformats från grundläggande analyser av elevernas, verksamhetens och 

lärarnas behov är mindre utsatta för skadegörelse och har höjt elevernas prestationer i sitt 

skolarbete. Daram (2005:16) tar upp som exempel en brittisk studie som påtalar hur elevernas 

och skolpersonalens ökade delaktighet i förändringen av skolmiljön och möjligheter ledde till 

just mindre skadegörelse och förbättrade studieresultat.

Utifrån vår frågeställning om hur den fysiska miljön kan påverka prestationsnivån ser vi alltså att 

involvera eleverna i förändring och påverkan av skolmiljön kan ge ökade studieresultat. Minskad 

skadegörelse borde enligt våra egna tankar också tyda på ett ökat välmående.  

Törnquist (2005:168-169) berättar i likhet med Daram (2008:9) om hur kommunernas bristande 

ekonomiska förutsättningar ses som ett hinder för att bygga skolor mera anpassade till de 

arbetssätt som läroplanen (Lp094/Lpf94) förevisar. Hon menar att även om ekonomin är ett reellt 
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och svårforcerat hinder har hon mött intressanta exempel på att det går att skapa skolhus som 

stöder läroplanernas kunskapssyn men för det inte behöver kosta mer än en skola som byggs med 

traditionella lokaler. Ett stort problem menar Törnquist är de befintliga skolhusen som inte får 

tillräckliga resurser till förändring.  

Men i vissa fall betraktar kommunerna ändå inte några mer omfattande eller 

långsiktiga investeringar i sina befintliga skolhus som prioriterade, utan nöjer 

sig med de allra nödvändigaste åtgärderna för att hålla yrkesinspektionen från 

dörren och lärarna vid liv.  (Törnquist 2005:169)

Törnquist (2005) skriver vidare om att de största ekonomiska hindren inte är byggnadskostnader 

utan personalresurserna som skulle krävas för att skolverksamheten skulle fungera enligt 

styrdokumentens krav om individanpassning och elevaktivitet. Dessa krav menar Törnquist är 

naturligt resurskrävande och förutsätter mindre elevgrupper och högre lärartäthet än den 

nuvarande situationen.

I Artikeln: Från PALATS till MODULER skriver arkitekt Patrick Bjurström (2008) om skillnader 

mellan skolbyggnader som byggdes i slutet på 1800-talet och dem som uppfördes mellan 1960- 

och 1970-talet. Skolorna var i slutet på 1800-talet ståtliga byggnadsverk placerade i centrum av 

stadskärnan, vilket också berättar en del om dess betydelse som central och prioriterad del av 

samhället. Skolorna som byggdes under 60- och 70-talen formades mycket av vilka medel 

skolorna fick av Skolöverstyrelsen via stadsbidrag. ”Pedagogiska visioner fick gå hand i hand 

med sparsamhet och standardisering.” (Bjurström 2008:65) Detta ledde enligt Bjurström till att 

arkitekterna tvingades skala ner sina förslag och de tekniska funktionerna av exempelvis 

korridorer, entréer och trapphus gick före estetiken. Bjurström (2008) skriver att den danska 

skolbyggnadsforskaren Birgit Cold utrycker att ett stort problem med dessa skolor är att de är så 

”gräsligt fula”. Hon menar även att många av dessa skolor även är tekniskt undermåliga när 

fuktskador uppstod under relativt kort tid. När det är dags för ombyggnationer av 60- och 70-tals 

skolor stöter arkitekterna på stora problem. Bjurström (2008:65) skriver att Hjördis Kristenson 

jämför 70-talets skolbyggnaders utseende med ”lagerbyggnader och lågprisvaruhus”. 

De äldre skolbyggnaderna har inte alls mött lika stora svårigheter vid ombyggnationer och 

Bjurström (2008:63) konstaterar att det ”I längden har det visat sig vara dyrt att bygga billigt.” 
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Elever och lärares attityder till skolmiljön

Vår kvalitativa fallstudie innefattar tre skolor men vi vill även visa hur attityderna till skolans 

fysiska miljö ser ut bland lärare och elever i Sveriges skolor. Detta gör vi här genom att redovisa 

delar ur Skolverkets (2007) undersökningar. Vi visar även utifrån Skantzes (1989) fallstudie hur 

elever på olika typer av skolor relaterar till sin skolmiljö på olika sätt.  

År 2006 gjorde Skolverket (2007) en undersökning som rörde elever, lärare, föräldrars och 

allmänhetens attityder till den svenska grund- och gymnasieskolan. Undersökningen var den 

femte i sitt slag och syftade till att få en bättre överblick och uppfattning om attityderna till 

skolmiljön. Ambitionen med undersökningen var även att kunna se attitydförändringar över tid 

genom att jämföra denna undersökning med de fyra andra, varav den första gjordes 1993-94. 

Skolverket (2001:6) skriver att attitydmätningar inte kan ge en objektiv bild av verkligheten. 

Men våra handlingar och förhållningssätt styrs på många sätt av hur vi uppfattar verkligheten, 

och attitydundersökningar är därför viktiga och värda att tas på allvar. Undersökningen utfördes 

kvantitativt med frågor som ställdes antingen via telefonintervju eller som skriftlig enkät. Lärare 

och elever fick bland annat frågor om ”huruvida de anser att det är lugnt och finns arbetsro på 

lektionerna, hur de upplever stämningen på skolan, om det är lugnt på rasterna samt om det 

förekommer våld, rasism och mobbning på skolan.” (Skolverkets 2001:66) 2006 års redovisning 

(Skolverket 2007) fokuserar på faktorer i skolmiljön som exempelvis elevernas känsla av 

arbetsro och hur de upplever storleken på elevgruppen. 

I attitydundersökningen som gjordes år 2000 (Skolverket 2001) redovisas i en av delarna ett 

utförligare kapitel om den upplevda fysiska skolmiljön än i senare rapporter. Vi har därför valt 

att ta med svaren ifrån denna undersökning, då den tydligare berör vårt område.  

Den fråga som ställdes till eleverna rörande den fysiska miljön var: ”Vad tycker du om 

skolmiljön, t.ex. klassrummet och skolgården?” (Skolverket 2001:66) Svaret på denna fråga 

redovisades i ett diagram samt i nedanstående citat.

Genom att summera andelarna elever som tycker mycket eller ganska bra om sin 

fysiska skolmiljö finner vi, i likhet med de två tidigare attitydundersökningarna, att 

ungefär 6 av 10 elever tycker att skolans fysiska miljö är bra. Samtidigt är en fjärdedel 

av eleverna av motsatt uppfattning, vilket är en ökning i jämförelse med 1997. 

(Skolverket 2001:66)
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Resultatet visar alltså att ungefär 60 % av eleverna tycker bra om sin skolmiljö utifrån frågan om 

klassrum och skolgård. Gymnasieeleverna uppfattar sin skolmiljö som bättre än vad 

grundskoleeleverna i år 7-9 gör. Resultat visade 65 % nöjda svar i gymnasiet jämfört med 57 % 

på grundskolan. 

På frågan om hur lärarna upplevde sin fysiska miljö i termer av tillgång till ändamålsenliga 

lokaler, visar svaren på att ungefär hälften av alla lärare tycker att tillgången är bra eller mycket 

bra. 3 av 10 lärare anser däremot att tillgången är ganska eller mycket dålig. Lärarna i gymnasiet 

känner sig mera nöjda med lokalerna än lärare till elever i år 7-9.  

Lärarna utrycker mera missnöje över skolans fysiska miljö jämfört med eleverna. Vad detta beror 

på är intressant att fundera över. En fråga vi ställer oss är om eleverna kan uppfatta miljön som 

bättre för att de inte har samma insikt om hur den skulle kunna varit annorlunda?

Som vi tidigare nämnt (se avsnittet i denna text om Miljö och välmående) undersökte Skantze 

(1989) i sin avhandling hur barn och unga relaterar till sin skolmiljö. För att ta reda på detta fick 

elever från 13 klasser skriva uppsatser om sin skola. Det blev totalt 225 uppsatser som Skantze 

därefter studerade och jämförde utifrån vilket sätt eleverna beskrev sin omgivning. Hon gjorde 

även intervjuer med cirka 80 elever på en timme vardera. Resultatet av hennes avhandling visar 

att både barn och unga reflekterar över sin skolmiljö även detta sker på olika sätt. Barnen på ett 

mera sinnligt och lekfullt sätt och de unga med mera tankar av mening och samband. 

Uppsatserna från eleverna på de tre skolorna byggda på 1920-, 60- och 70- talen skilde sig i vad, 

hur och i vilken omfattning det fysiska rummet uppmärksammades. 

Skolan som byggdes på 20-talet är en skola med väl utförd och påkostad arkitektur i klassicistisk 

stil. I skolan finns flera väggmålningar, pelare och träsniderier. Om denna skola beskrev eleverna 

tydligt och detaljrikt den fysiska miljön och skolans utformning. Barnens texter hade många 

positiva beskrivningar om skolan, som att den exempelvis är: ”vackert gjord”, ”trygg”, ”jättefin 

med krumelutter” eller att ”den har många fina fönster” (Skantze 1989:52-53). De unga eleverna 

skrev i de flesta uppsatserna att skolan ligger mitt i stan och de tar i sina beskrivningar med 

värdeomdömen som oftast är positiva, exempelvis: ”charmig”, ”attraktiv” och ”mysig” (Skantze 

1989:54).

18



60-talsskolan är en högstadieskola byggd i moduler på 1,2 meter. Skolan byggdes med tanke på 

rationalitetsvinster i kostnad och byggnadsprocess och syftade likt många skolor från denna tid 

till att ge alla elever lika resurser under samma tak. Skolan ligger i en så kallad 

avbefolkningsbyggd och cirka 90 % av eleverna åker när avhandlingen gjordes buss in till skolan 

varje dag. I ungdomarnas uppsatser finns i det i de flesta fall värdeomdömen. De är även på 

denna skola oftast positiva men beskrivs kort med ord som ”bra” eller ”ganska bra”. Några 

elever beskriver sin skola som ”livlös”, ”botten”, ”trist”, ”tråkig” och ”jävlig” (Skantze 1989:96). 

Skillnaden i beskrivningarna av denna skola jämfört med den som byggdes under 20-talet är att 

ingen av eleverna nämner något om byggnadsformen eller vilka byggnadsmaterial som använts. 

Själva byggnaden beskrivs inte med samma helhet och tydlighet som elever från den andra 

skolan gjorde.     

Skolan från 70-talet är en låg- och mellanstadieskola vilken ligger integrerat i ett bostadsområde 

med närhet till skogspartier. ”Intentionerna med denna skola var att den skulle vara ”den lilla 

skolan, nära barnens hem.” (Skantze 1989:112) I barnens uppsatser beskriver de främst utemiljön 

som något som karaktäriserar skolan. Här ger barnen många beskrivningar om skogen och 

lekplatsen. I uppsatserna som barnen på 20-talsskolan saknar nästen helt sådana beskrivningar. 

Byggnadsformen beskrivs av något barn som med orden att: ”Skolan ser ut som en picka” Barnet 

hade även ritat en förklarande ritning av en pistol sedd ifrån sidan. Beskrivningar som 

”fyrkantig”, ”avlång” och ”rätt så hög” och ”låg” (Skantze 1989:113) fanns även med i barnens 

uppsatser. Insidan av skolan beskrevs knappt alls, och detaljbeskrivningar som i 20-talsskolan 

var mycket vanligt förekommande fanns knappt med alls. Några av de detaljer som 

uppmärksammats var: ”har ljust tak”, ”finns ett brandlarm” och ”det finns telefoner i 8 rum” 

(Skantze 1989:114) 

Ett exempel ifrån Lövgärdesskolan

Törnquist (2005) skriver om hur skolhusens arkitektur på olika sätt har påverkat eleverna och 

lärarnas arbetsmiljö. Ett exempel är ifrån Lövgärdesskolan där lärare och elever har haft en dålig 

arbetsmiljö att vistas i. Det har inneburit hög ljudnivå, slitna lokaler och dåligt ljusinsläpp. 

Skolan har efter en upprustning och ombyggnation blivit ett exempel på hur en förändring i 

arbetsmiljön kan påverka elevernas skolgång positivt. 
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Ledningen på Lövgärdesskolan bestämde sig för att ta tag i skolans problem och olika åtgärder 

sattes in. Det genomfördes som omstruktureringar i personalen och i skolhusets fysiska miljö. 

Både elever och personal fick bättre utrymmen att vistas i. 

Eleverna fick hemklassrum där de spenderade de flesta lektionerna, förutom NO och praktisk-

estetiska ämnen, som fick särskilt utformade lokaler. Många upplevde att hemklassrummen var 

bättre än det tidigare systemet där eleverna flyttade runt mellan varje lektion, eftersom det var 

lättare att få sätta sin egen personliga prägel på hemklassrummet. 

Enligt Törnquist (2005) fick satsningen på Lövgärdesskolan med sig många positiva effekter. 

Främst tror hon att det beror på att det gjordes en märkbar satsning. Eleverna fick en skolmiljö 

högt över deras förväntan och det ledde till att de vårdade den bättre. Under Nya 

Lövgärdesskolans första 15 år stod den sig väl i jämförelse med gamla Lövgärdesskolans första 

15 år. 

Törnquist (2005) menar att Lpo 94 styrker att eleverna har rätt till en bra arbetsmiljö. En 

grundläggande förutsättning för ett livslångt lärande är att skolan kan erbjuda en ”god miljö för 

utveckling och lärande” (Törnquist 2005) och läroplanen anger att skolan skall sträva efter att 

vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Författaren tar upp många 

aspekter som styrker att en bra arbetsmiljö kan påverka eleverna positivt i deras arbetslust och 

skolarbete. Även andra faktorer kan bidra till att skolan blir en trivsam miljö att vistas i. 

Placering av bord, skåp och bänkar kan påverka elevernas sätt att välja arbetsform. En viss 

möblering kan till exempel inbjuda mera till grupparbete, och en annan till enskilt arbete och 

tystnad. 

På Lövgärdesskolan nämns det att speciella salar har utformats för så kallade praktisk-estetiska 

ämnen, men författaren går inte närmre in på hur dessa skulle se ut. 

Skola 2000 

Majoriteten av Sveriges skolbyggnader är gamla och inte anpassade efter nuvarande läroplaner 

utan snarare till den tidigare förmedlingspedagogiken. (Björklid 2005:12). Det byggs och byggs 

om skolor som ska vara bättre anpassade till vår nuvarande läroplan. Ett exempel på ett nytt sätt 
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att tänka vad det gäller skolmiljö är projektet Skola 2000. Konceptet utvecklades under 1990-

talet av pedagogen Ingemar Mattson som tog hjälp av arkitekten Mats Åkerblad. Skola 2000 har 

sedan mitten av 1990-talet förverkligats när nya skolor byggts och gamla renoverats. (Flygare & 

Ina 2004)  

År 2005 omfattades Skola 2000 av 14 skolor för både grund, och gymnasieelever.  Idag har flera 

skolor anammat projektets tanke. Skola 2000 är ett nytt sätt att bygga skolor med betoning på 

elevernas aktiva lärande. Läraren agerar handledare och miljön är mera öppen och annorlunda 

från den traditionella skolan. Tanken med den fysiska miljön i Skola 2000 är att den mer skall 

likna en modern arbetsplats med storarbetsrum, grupparbetsrum och lärararbetsrum. Miljön skall 

ge arbetsglädje och stimulans och vara öppen och inbjudande. (Skola 2000) 

Projektets grundtanke är att skapa skola som är mera anpassad till den aktuella läroplanens 

individbaserade lärande. Skollokalernas utformning är en central del, likaså tanken om att 

eleverna skall jobba utifrån arbetslag och i arbetsenheter istället för i vanliga klasser. Projektet 

vill åstadkomma: ”En förändrad miljö som är mera ergonomiskt utformad, estetiskt tilltalande, 

som bidrar till en bättre psykosocial miljö och är pedagogiskt funktionell.” (Björklid 2005:70) 

Med detta menas att skolan skall bidra till nya elev- och lärarroller, en annan typ av undervisning 

och en förändrad arbetssituation. 

Det traditionella klassrummet med styrda lektioner är undanröjda för att lämna plats åt ett mera 

progressivt arbete där eleverna själva kan styra mycket över hur de förvaltar sin tid. I 

förlängningen är tanken att skolan även skall bli ett centrum för lärande även för omgivningen. 

Det lokala biblioteket placeras därför gärna i skolmiljön. (Björklid 2005:70)

En skola som anammat Skola 2000:s idé är Futurum som ligger i Bålsta kommun. Futurum 

består i grunden av tre skolor byggda på 1970-talet som 1999 byggdes om och slogs samman för 

att bli en integrerad 0-9 skola. Under ombyggnationen försvann så gott som alla traditionella 

klassrum och ersattes av storarbetsrum varav det största är 240 kvadratmeter stort, samt ett antal 

grupparbetsrum som i sin storlek är mindre än de vanliga klassrummen. Skolkorridoren som är 

vanligt förekommande på de flesta skolor är på denna skola helt bortbyggd. En del av 

programmet på Futurum var också att bygga bort död yta och på det sättet minska lokalytan från 
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18 till 12 kvadratmeter per elev. Datasalar ersattes med datorer utspridda i arbetsrummen men 

även av bärbara datorer med trådlösa nätverk. (Björklid 2005:74)

Björklid (2005:70-73) skriver utifrån Eva Forsbergs 10-åriga utvärdering av Skola 2000 att 

skolorna har varit mycket uppskattade för sina fräscha lokaler med god belysning, akustik och 

möblering. Både elever och lärare menade att detta bidrog till en bättre stämning. Utrymmen för 

avkoppling upplevdes skapa trivsel och de mångfunktionella möjligheterna såsom höj- och 

sänkbara bord och stolar mottogs positivt. Möbleringen och utformningen bidrog också enligt 

flera lärare till ett ökat inflytande från eleverna och lokalerna framhölls bättre lämpa sig för 

enskilt arbete och grupparbeten än för storgruppsaktiviteter. 

Det problematiska med Skola 2000 är att öppenheten och glasväggarna kan bidra till 

koncentrationssvårigheter. Elever påpekade att miljön ibland gjorde att skolarbetet inte blev lika 

effektivt. Flera lärare uttryckte i utvärderingen att det saknades utrymmen för att samla hela 

klassen vid exempelvis genomgångar. Under en andra ombyggnation infördes L-formade 

klassrum vilket många ansåg löste den problematiken. Då senare klass- och gruppstorlekar på 

grund av budgetnedskärningar ökade uppkom problem då de mindre grupprummen inte 

dimensionerats för större grupper.  Det första läsåret i de ombyggda eller nya skolorna upplevde 

lärarna som mycket arbetsamt. Gamla vanor och arbetssätt knutna till det traditionella 

klassrummets förmedlingspedagogik skulle snabbt bytas så att eleverna själva fick styra mycket 

över sitt arbete. Många lärare kände inför detta en oro över att inte längre kunna ha samma 

uppsikt på eleverna som tidigare. Det tog tid att införa nya rutiner och regler som fungerade bra. 

Eleverna och lärarna uttryckte båda en saknad av en egen arbetsplats med utrymme för sina egna 

saker. 

I utvärderingen av Futurum fick personalen två frågor. En rörande det estetiska och den andra 

om lokalernas praktiska funktion. 75% svarade att skolan efter ombyggnaden fått en trevligare 

miljö, men enbart 45% svarade att de tyckte att denna miljö var en mera funktionell miljö. Ett 

problem enligt lärarna var för många elever i lokalerna, vilket medförde att den avsedda 

flexibiliteten blev lidande och att det saknades utrymme för material. Elever med särskilda behov 

skulle enligt vissa pedagoger behöva enskilda och slutna rum.  
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Trots flera svårigheter anses ändå projektet lyckats bra. Lärarna var positiva till förändring och 

stegvis har de funnit ett bra sätt att använda den nya skolan. Björklid (2005) skriver att Patrik 

Bjurström dragit slutsatser om hur den fysiska miljön är en del men inte allt i en fungerande 

skola. 

Han framhåller att en rätt utformad miljö inte är ett tillräckligt villkor för att en 

skola skall fungera som man har tänkt. Det fysiska rummet sätter gränser och ger 

förutsättningar för skolans sociala liv. Arkitekten svarar för förutsättningar som 

behöver mötas av att brukarna, elever och lärare, enskilt och tillsammans tar miljön 

i anspråk. En ny sorts miljö kan fungera som en signal. Den som kommer in i en ny 

sorts miljö, kan inte tvingas att bete sig på ett nytt sätt, men tvingas åtminstone 

reflektera. Det går knappast att skapa en ny organisation och nya arbetsformer i 

lokaler som alltför starkt påminner om en föråldrad ordning. (Björklid 2005:74) 

En sammanfattning av projektet Skola 2000 utvärderingar är att både lärare och elever uppskattar 

fräscha och nya lokaler. Budgetnedskärningar som resulterat i ökat elevantal har orsakat problem 

då lokalerna då känts för trånga och stökiga. Detta har även påverkat ventilationen som då i 

förhållande till elevantalet varit underdimensionerade. Dålig luft och för höga temperaturer 

sommartid gör det svårt att arbeta och lära sig. 

Waldorfskolan

Waldorfskolan är en friskola med en pedagogik som är tänkt att vara anpassad till elevernas olika 

livsfaser. Det finns ca 700 Waldorfskolor i världen och 30 av dessa finns i Sverige. Skolorna 

omfattar grundskola till gymnasienivå. Dessa skolor arbetar efter en alternativ pedagogik där 

även skolans arkitektur har betydelse.

Kristofferskolan i Bromma är den äldsta Waldorfskolan i Sverige. Den startades i slutet av 40-

talet av föräldrar och engagerade pedagoger som blivit inspirerade av Waldorfskolan i Tyskland. 

Projektet med sina antroposofiska idéer kring arkitektur och pedagogik prövades till en början i 

tillfälliga lokaler. 1967 blev den första egna skolbyggnaden klar och den väckte stor debatt för 

sitt annorlunda utförande. Waldorfskolan mottogs av både beundran och avståndstagande. Idag 

har Kristofferskolan byggts ut och liknas av vissa vid en liten by. 
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Utgångspunkt i waldorfpedagogiken är inriktningen på hela människan, kropp och 

själ. Tanke, vilja och känsla ska odlas och lockas växa. Ett konstnärligt 

förhållningssätt spelar en avgörande roll. <---> Arkitekturen som medspelare lockar 

till handling, socialt möte och själsligt välbefinnande. Arkitektur och bild ska spegla 

inre processer och ses i ett utvecklingsperspektiv. (Lundahl 2008:49)

Färger används i Waldorfpedagogiken som något som ska följa barnens utvecklingsstadier och 

sägs ska stämma barnens sinnestillstånd. Dessa används exempelvis i färgsättningen av klassrum 

och följer färgcirkeln från rödrosa och gult som tros ska passa barnens fantasi, vidare till gröna 

toner som anses passa de äldre barnens mera verklighetsförankrade sätt, för att sedan gå vidare 

till blått och violett som sägs ska tilltala elevernas mera analytiska och exakta tänkande.

  

Reggio Emilia

I ReggioEmiliaskolorna är den fysiska miljön såsom huset, omgivningen, redskapen och 

inredningen viktiga delar. Den första skolan i Sverige att införa ReggioEmiliainspirerad 

pedagogik var förskolan Trollet i Kalmar. 1993 bildades Reggio Emilia institutet med 

anknytning till lärarhögskolan i Stockholm. 

Gunilla Lundahl (2008) skriver om hur Reggio Emilias pedagogiska idéer och arkitektur kan 

samspela i den fysiska miljön. Ateljéer för skapande verksamhet blir till en stor del av 

pedagogiken. Här skall barnen utvecklas till självständiga, nyfikna, hänsynsfulla och skapande 

individer. Arbetsmaterialet, färgerna och redskapen skall finnas synliga och framdukade för att 

locka till kreativitet. 

Ovanstående skolor är exempel på skolor där den fysiska miljön på olika sätt fått medverka med 

den pedagogiska inriktningen. Tankarna om hur miljön skall utformas går isär och förmodligen 

finns det inget enkelt svar på hur miljön skall utformas för att ge bästa inlärning och trivsel. Men 

det faktum att tankarna finns och prövas ger möjligheter att undersöka vidare vilka ingredienser 

en väl utformad skolmiljö innefattar. 
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4. Genomförande av skolbesök

Vi intervjuade som tidigare nämnts tre lärare på tre olika gymnasieskolor. Två av dessa var 

kommunala skolor och en var en Waldorfskola. Vi har valt att kalla dem skola A, B och C. De 

tre lärarna vi intervjuade fick svara på samma frågor om bildsalens utformning och vilka 

möjligheter och svårigheter den förde med sig. I dessa intervjuer fick lärarna ge sin syn på 

lokalutformningen och tankar om dess funktion. 

För att ge en överblick över hur de olika skolornas bildsalar var utformade har vi valt att visa 

skisser och bilder från lokalerna. (se bilaga 3-6). I dessa intervjuer och genom våra egna 

observationer besvaras vilka skillnader och likheter som fanns i de olika lokalerna för bildarbete, 

och i vilken grad de anser att deras lokaler är utformade för att ge eleverna en fullgod 

bildundervisning. Men även vad dessa lärare tycker är viktiga delar i en väl fungerande bildsal. 

Skola A – en skola med estetisk profil 

Skolan vi har valt att kalla för skola A är en kommunal gymnasieskola som har valt att lägga 

mycket resurser på sin bild- och medieundervisning. Det estetiska programmet innehåller 

inriktningar som teater, musik, dans, media och konst och formgivning. 

Till skillnad från de övriga skolorna i denna studie har denna skola flera olika ändamålsenliga 

lokaler som är speciellt utformade för olika arbetsområden inom bild. Skolan har 4 olika 

bildlärare, och vi har intervjuat en av dem som vi i denna studie kallar Anna. 

Anna jobbar på en gymnasieskola som till viss del har en estetisk profil. Skolan har flera olika 

estetiska inriktningar och inriktningarna har i sin tur blivit tilldelade speciellt utformade lokaler. 

Det finns flera olika salar för arbete med bild och media. Vi har dock begränsat oss till att till att 

besöka de lokaler som används av bildlärarna. Det innebär att det dessutom finns utrymmen att 

arbeta i fotostudios och fotolabb i skolan. Bildsalarna är placerade längst bort från entrén i slutet 

av en korridor. Alla salar för bildarbete är placerade tillsammans, vilket gör att elever och lärare 

har nära emellan de specialutformade lokalerna och kan därför använda flera olika lokaler vid ett 

och samma lektionstillfälle. I bild- och formavdelningen finns åtta salar med olika 

användningsområden. Två stora bildsalar, ett koppartrycksgrafikrum, ett grupprum, en stor 
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formsal, en keramikrum med både glas och keramikugn, en stor ateljé och en textilsal. I 

bildlärarnas arbetsrum finns en stor bokhylla fylld med konstböcker. Eleverna får gärna låna 

böcker som inspiration, men böckerna förvaras inlåsta. En del titlar finns också att låna i skolans 

bibliotek.  

Skola A är den enda av de skolor vi besökte som har en ateljé. I den finns möjlighet att arbeta 

med kroki och modellmåleri. Det är högt i tak och det finns stora fönster som släpper in mycket 

dagsljus, men utan insyn utifrån eftersom de är placerade högt upp. Ateljén har bra utrustning för 

modellmåleri. Här finns bland annat modellpodium, infravärmare i mitten av rummet och en loge 

till modellen vid sidan där hon eller han får byta om. Ateljén har inga fasta möbler vilket gör den 

till en flexibel lokal. Den används enligt Anna också vid vissa tillfällen till utställningar. Till 

slututställningarna i Bild och formkursen målas väggarna om och lokalen städas ur ordentligt, 

och sedan har eleverna möjlighet att ställa ut sina arbeten där. I huvudsak används ett annat rum 

som ligger bredvid skolans café där både bild- och media elever har utställningar. Alla elever 

som går någon bildkurs får ställa ut där, men bild- och formeleverna och medieeleverna har 

förtur enligt Anna. 

De två bildsalarna är traditionellt möblerade med olika grupper av bänkar. Vid varje grupp kan 

4-6 elever sitta. En bildklass brukar bestå av ca 16 – 20 elever. I hörnet finns en diskbänk och 

ovanför den sitter hyllor på väggen för penslar och muggar. Anna skulle gärna se att det fanns 

bättre utrymme för städning och rengöring i klassrummet. Hon upplever att det kan bli trångt där 

och att städning och rengöring blir lite svårare på grund av det. Utsmyckningen av bildsalarna är 

sparsam. Gardiner finns i några av salarna och på väggarna sitter bilder som eleverna har gjort. 

Anna upplever att fördelarna med lokalerna för bild är verksamhetsanpassade och ”fina och 

moderna”. Hon ser inte direkt några problem med skolans lokaler, förutom att de ibland inte 

räcker till. Det är många elever som vill gå bild- och formkurser, men det är inte alla som har 

möjlighet. Skolan har bestämt att grupperna måste hållas små för att salarna skall räcka till. Trots 

begränsningarna av elevgrupper kan problem uppstå. 

”Vi har ju många elever som läser många olika typer av bildkurser. Eftersom vi har 

verksamhetsanpassade lokaler blir det ju också så att om man vill jobba med något 

särskilt moment, så vill man ju helst vara där man ska vara.  Jobbar man med keramik 
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så vill man ju helst vara i keramiksalen också vidare, men det kan man ju inte alltid 

vara, så det kan bli mycket flyttande av material hit och dit.”  

En annan nackdel som Anna upplever är det bristande förvaringsutrymmet för elevernas arbeten. 

”De är ju inte jättebra. Det är ju alltid förvaringsutrymmena det dras in på. De har ju 

lådor alla som går på bild och form, varsin. Övriga kurser har 2-3-4 lådor beroende på 

vilken typ av kurs det är och är det tredimensionellt så har vi ju hyllplanen, så vi har ju 

inga rum för det.”

Om Anna hade möjlighet att förändra något i bildsalen skulle hon vilja utöka 

förvaringsutrymmena.

”Sen kan jag ju önska bra förvaringsutrymmen för både tredimensionellt och 

tvådimensionellt. Att ha ett särskilt förvaringsutrymme till pågående arbeten. För ofta 

blir det en ganska ostimulerande miljö med halvfärdiga arbeten i plastpåsar. Det blir 

liksom ingen kreativ miljö. Det blir inte att; här ser jag något vackert som jag vill göra 

utan jag ser en trasig påse med tejp på. Möjligheter att flytta ut sådant ur den kreativa 

verkstan skulle ju vara skönt.”  

Hon skulle gärna vilja att eleverna hade tillgång till flera datorer. I det bildklassrum vi besökte 

fanns två datorer och en skrivare. Fler datorer fanns i de andra salarna. Bildeleverna hade dock 

ingen egen datorsal för bildarbeten. Grupprummen byggdes för att eleverna skulle ha någon plats 

att arbeta på under sin fritid, men det används numera ibland som klassrum. Anna tycker att det 

ökande elevantalet har gjort att lokalernas inte längre fungerar lika bra, eftersom de inte alltid 

används till det som det var tänkt från början. 
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Skola B – en allmän kommunal gymnasieskola

Skola B är en kommunal gymnasieskola som har två bildsalar och två bildlärare. Det är en stor 

skola med ca 2000 elever. Skolan är byggd på 70-talet. Bildsalarnas placering är liksom i skola A 

placerade långt in i en korridor i slutet på byggnaden. På kommunens hemsida beskrivs skolan 

som en skola man ska välja om man vill bli till exempel designer. Skolan har välutrustade lokaler 

för metall och textildesign. Bildämnets lokaler är undanskymda och trånga. 

I skola B finns två bildsalar, en liten och en större. Båda är placerade i ett hörn av skolan längst 

in i en korridor. Salarna ligger bredvid varandra. Den stora salen har ett fotolabb, och ett 

keramikutrymme i anslutning till klassrummet. Den bildlärare vi har intervjuat på skola B har vi 

valt att kalla för Britta. 

Britta använder sig mest av den lilla salen som ska vara dimensionerad för maximalt 22 personer. 

Britta tycker själv att det inte borde få vara fler än 20 elever i salen samtidigt då hon upplever 

bildsalen som väldigt trång. ”Då får man anpassa arbetet efter lokalen, inte tvärt om som det 

borde vara”. 

När frågan om vad de största fördelarna med bildsalarna ställdes blev svaret att det finns 

rinnande vatten i klassrummet och att det i det större klassrummet finns mera plats. De stora 

höga bänkarna med bekväma stolar i den mindre salen var också positiva. Eleverna har respekt 

för varandras arbeten och det sker aldrig någon skadegörelse på andras arbeten. Britta tycker 

också att det är en fördel att det finns ett fotolabb, men säger att det aldrig används. 

Brittas klassrum är en bildsal men den används på grund av platsbrist i skolan även av andra 

lärare i andra ämnen än bild. Behoven i klassrummet kan se lite olika ut för teoretiska ämnen och 

bildämnen. Detta medför en stressfaktor för Britta då hon måste se till att på kort tid städa undan 

i klassrummet så de andra ämnena kan komma in för att ha lektion. Tiden för att förbereda 

Brittas lektioner i klassrummet blir också väldigt kort då andra använder salen nära inpå hennes 

lektioner. Britta tycker att det är viktigt för en bildlärare att få tid att stanna kvar i klassrummet 

efter lektionen. 

Klassrummet har dåliga förvarningsutrymmen vilket försvårar elevernas arbetssituation. 

Arbetena tar upp arbetsytor som istället används till förvaring. Detta gäller enligt Britta i 
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synnerhet när eleverna arbetar med tredimensionella arbeten. I den stora bildsalen är det mera 

skräpigt och rörigt, även om den är större, är det enligt Britta för få utrymmen för eleverna. I 

diskbänken saknas leravskiljare, så när eleverna arbetar med lera kan det lätt orsaka stopp i 

avloppet. Detta är ett problem som båda bildlärarna har velat få åtgärdade enligt Britta, men 

ingenting har hänt. Tavlan i klassrummet är en gammal modell med krita vilket gör att den 

dammar väldigt mycket. 

Britta anser inte att hon haft så stora möjligheter att påverka bildsalarna. De förändringar hon 

lyckats få beviljat var att hon när hon började jobba på skolan fick ändamålsenliga bänkar med 

högre ben och större arbetsyta till den mindre salen. Om dessa då blev nyinköpta eller om de 

redan fanns på skolan är Britta osäker på, stolarna till borden fanns i alla fall i skolans stora 

förråd. 

I den mindre salen finns också en dator som Britta fått efter mycket ”tjat” som hon själv 

uttrycker det. Det finns ingen skrivare till datorn i den mindre bildsalen, så vill eleverna skriva ut 

någon bild får de gå till skrivaren som finns i ett annat klassrum i korridoren. Eleverna kan inte 

skriva ut ifrån sin egen användare på datorn, utan måste vara inloggad på Brittas användarkonto. 

På frågan om möjligheter att utsmycka bildsalen svarade Britta att det kanske det finns, men 

inget får kosta några pengar och då blir det svårt. ”Vi två bildlärare som jobbar här prioriterar 

båda bra material till bildarbetet före nya gardiner.” De utställningsmöjligheter som finns i 

skolan för bildarbeten är en glasmonter i storlek av ett skyltfönster placerat i korridoren. I den 

lilla bildsalen hänger Britta upp elevernas arbeten på anslagstavlan som sitter längst ner i 

klassrummet. Britta har också kommit på att hon kan kopiera elevernas bilder och hänga dem i 

korridoren, för att då slippa riskera att någon skulle ta sönder eller stjäla med sig någon elevs 

original. 

Utrustningen i den mindre bildsalen är en dator som finns där för att eleverna ska kunna söka 

efter bilder och information. I den stora bildsalen finns det en drejskiva och två brännugnar för 

keramik och glasfusing. Här finns också ett fotolabb som inte längre används som fotolabb utan 

som förråd. Två mindre ljusbord finns i den stora salen, ett av dessa brukar Britta bära över till 

den mindre bildsalen då någon elev behöver det. På skolan finns det flera analoga 

systemkameror och några få digitala kameror som eleverna får använda. Det står även en 

29



grafikpress inklämd bredvid keramikugnarna, vilken är hel och fungerande, men nu inte går att 

använda då den inte ryms att ställa fram. Vid besöket av skolan fungerar den som 

avlastningsbord för gamla elevarbeten. Britta uttrycker att det behövs göras en del underhåll på 

drejskivan som ”haltar” och att de två datorer som finns i bildsalarna är gamla så ”man får öva 

upp sitt tålamod” för att de är så långsamma. 

Det Britta saknar i bildsalarna är en fotostudio, fler datorer och ett ordentligt keramikutrymme. 

Hon skulle även önska att det från den lilla bildsalen skulle finnas en dörr in till fotolabbet så att 

det gick att komma in där utan att störa lektioner i det andra klassrummet. Britta önskar att det 

fanns utrymme för att använda den fina grafikpressen som nu bara står.

De läromedel som används i hennes bildundervisning tillverkar Britta själv. Något som hon 

tycker är bra då det på så sätt blir lättare att förändra undervisningen och inte bli låst i ett sätt. 

”Nu är det också meningen att vi ska anpassa bildundervisningen beroende på vilket program 

eleverna går, men det är inte helt enkelt, men det finns en viss möjlighet när man inte behöver 

använda en lärobok.” Britta har inte heller hittat någon lärobok i bild som hon tycker håller 

måttet. ”Jag är väldigt kräsen, men det finns såklart något bra i alla böcker” Det finns ett litet 

inspirationsbibliotek i den större bildsalen, men det är gamla böcker. Britta är själv mycket 

intresserad av konst och brukar själv köpa in böcker som hon sedan tar med till skolan och lånar 

ut åt elever som är intresserade. Eleverna får även använda Internet för att söka information om 

konst. 

Inspirationsbiblioteket finns i ett skåp med glasdörrar. 
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Skola C – En skola med Waldorfpedagogik

Den tredje skolan vi besöker är en Waldorfskola som har elever från förskola till gymnasiet. Vi 

har valt att intervjua Cecilia som är bildlärare för högstadiet och gymnasiet. Skolområdet består 

av trähus i olika färger. De olika byggnaderna är färgsatta efter en antroposofisk idé. Bildsalen 

ligger i det enda tvåvåningshuset på området och den är placerad på ovanvåningen rakt ovanför 

trappan. Det är en stor lokal med fönster åt två håll, som vetter både mot skogen och mot 

skolgården. Bänkarna är placerade längst väggarna men istället för att stolarna är placerade så att 

eleverna har ansiktena vända mot mitten såsom i skolorna ovan, är stolarna placerade så att 

eleverna kan titta ut genom ett fönster eller mot väggen. Cecilia säger att det är för att eleverna 

skall ha möjlighet att välja hur de vill sitta när de jobbar. De kan antingen sitta ifred vid sin 

arbetsplats eller runt det bord som är placerat i mitten av lokalen. Detta bord fungerar även som 

samlingsplats vid genomgångar och redovisningar eller då eleverna fikar. 

Cecilia har varit med från början och bestämt inredningen i salen och har ett ”ateljétänk” med 

bildsalen. Hon vill att den ska fungera precis som en riktig konstnärsateljé. Eleverna har tillgång 

till salen när de vill och de är välkomna in även om hon har någon annan lektion. Om eleverna 

vill komma in i salen efter skoltid, tillexempel på kvällstid eller under helger får de låna en 

nyckel till salen. Intill bildsalen finns ett pentry som brukar användas till att förbereda fika. 

Cecilia tycker att fikandet är en viktig del i skapandet. Eleverna får skriva upp sig på en 

”bakningslista” och turas om att bjuda på fika, och Cecilia står för teet. Fikandet kan fungera 

som en paus i arbetet där det finns plats för dialog och samtal om elevernas skapande. 

Cecilia tycker inte att det finns några rena nackdelar eller svårigheter med bildsalen. Däremot 

upplever hon att det kan bli trångt mot slutet av läsåret eftersom alla terminens arbeten då 

förvaras i bildsalen. Hon tycker också att det finns fördelar med att alla arbeten stannar kvar i 

bildsalen till läsåret är slut. Hon menar att det då blir en inspirerande miljö som väcker frågor om 

kommande projekt och att bildanalys och dialog kring elevernas arbeten sker naturligt. 

Avsaknaden av förråd och förvaring till elevernas material är inget problem för henne. 

Det finns en vägg längst bort i klassrummet som är mjuk för att det ska vara lätt att sätta upp 

teckningar med nålar. Cecilia berättar att det inte är tänkt som en utställningsplats, utan som en 

plats där pågående arbeten sätts upp för att möta eleverna då de kommer tillbaka nästa lektion. 
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Det finns en laptop i salen som kan flyttas runt vid behov, men utöver det har eleverna också 

tillgång till datorsalar som är utrustade med flera bärbara datorer. 

Cecilia pratar mycket om att eleverna måste få frihet och möjlighet att röra sig i klassrummet. 

Hon tycker att det är viktigt att det finns utrymme för att byta plats och ta några steg bakåt för att 

kunna få lite avstånd till sina arbeten, likaså att de har möjlighet att välja att sitta på olika platser. 

Därför har hon alltid bara halvklass på 16 personer när hon undervisar. Det gör att det alltid finns 

flera lediga platser att välja på. Det gör att eleverna har möjlighet att variera sitt val av 

arbetsplats. Det gör också att det alltid finns plats för de extra elever som vill komma in och 

jobba på sina raster och håltimmar. 

Cecilia har fått vara med och inreda lokalen själv, eftersom hon var med redan när skolan 

byggdes. Hon säger att det alltid finns möjlighet att förändra salen för olika projekt. Hon ger 

exempel på när salen har blivit en grafikverkstad eller när de har haft gästkonstnärer på besök. 

Hon berättar att personalen på skolan är van att klara sig med små medel, men att de ändå ser 

stora möjligheter till förändring. 
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5. Resultatredovisning och analys

Bildämnets tid och plats

Beroende på vilka prioriteringar skolan har gjort förmedlas en känsla om hur skolan ser på 

bildämnet. Får bildämnet ta tid och plats?

I Skola A, där Anna jobbar, får man som besökare känslan av att ett seriöst perspektiv på 

bildarbete finns. Lokalerna är utformade för sina ändamål och används bara av bildlärare och 

bildelever. Eleverna möjlighet att arbeta med flera olika material och det är enligt Anna bara 

ekonomin som kan bli ett hinder ibland. Salarna är stora fräscha, inget klotter eller skadegörelse 

syns till någonstans. Eleverna har bra utställningsmöjligheter både i ateljén och i ett permanent 

rum som är avsett för utställningar. Eleverna har också goda möjligheter att få prova olika 

material, eftersom det finns specialutformade rum för både koppartrycksgrafik, keramik, textil, 

och måleri.

I skola B där Britta jobbar är problemen större. Enligt henne är elevernas möjligheter att välja 

material inte så stora. Den mindre bildsalen är utformad som en teorisal. Det finns inget utrymme 

att arbeta vid stafflier, varken i det lilla eller stora klassrummet. I den mindre bildsalen blir det 

ett problem om flera elever skulle vilja arbeta tredimensionellt, eftersom det inte finns plats till 

det. Teckning, måleri och collage är de tekniker som kan användas i lokalen. Där är det trångt 

och eleverna måste dessutom plocka undan allt mellan varje lektion eftersom klassrummet också 

används till teoretiska ämnen. Britta tycker att det går mycket tid till att flytta undan saker och 

bära dem fram och tillbaka. Hon upplever att hon inte riktigt har någon plats där hon kan arbeta 

med de administrativa delarna och att det är ett problem att klassrummet måste tömmas snabbt 

inför kommande grupper.  Britta upplever att lokalerna styr elevernas möjligheter i alltför stor 

utsträckning. 

I skola C skiljer sig från båda skolorna ovan vilket till viss del kan bero på att det är en 

Waldorfskola. Det finns bara en lokal för bildarbete, men det är färre elever som använder den än 

på de andra två skolorna.  Liksom i skola A får man som besökare ett intryck av att skolan tar 

bildundervisningen på allvar och låter den ta plats. Eleverna har möjlighet att prova många olika 
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material och det finns möjligheter att möblera om, i fall att ett projekt kräver större plats. Då vi 

besöker skolan berättar Cecilia att det ska möbleras om eftersom ett samarbete med en 

gästkonstnär snart kommer att äga rum. 

Tid för läxor

Teoretiska ämnen är i regel lättare att arbeta med på andra platser än i klassrummet, eftersom 

eleverna inte är lika beroende av utrymme och material som i praktiska ämnen. Om eleverna 

behöver extra tid för ett bildarbete kan möjligheterna till det se olika ut på de tre skolorna. Dessa 

skolor har tre olika sätt att hantera elever som vill arbeta i bildsalen på fritiden. 

I skola A finns grupprummen som är tänkta att fungera som extrarum till eleverna om de behöver 

arbeta utöver lektionstid. Det är inte alltid det finns möjlighet att använda dem, eftersom de 

ibland används som klassrum. I skola B finns inget utrymme att arbeta i utanför lektionstid. 

Eventuellt kan eleverna få stanna kvar i klassrummet efter avslutad lektion i överenskommelse 

med läraren om ingen annan klass är på väg in. På Skola C finns inte något extra rum att arbeta i 

på fritiden, men bildläraren Cecilia uppmanar eleverna att komma in och arbeta i bildsalen under 

sina håltimmar och raster. Om eleverna vill nyttja bildsalen under kvällar och helgen finns det 

möjlighet att låna en nyckel. Denna möjlighet finns inte på någon av de andra två skolorna. Detta 

innebär att elevernas tid och utrymme att arbeta med bildarbeten skiljer sig markant från 

varandra på de olika skolorna. Elevernas möjligheter att utvecklas i bild ser därför olika ut 

beroende på vilken skola de går på. 

Klassrummets arbetsytor

I de tre skolor vi har besökt ser elevernas arbetsplatser olika ut. Arbetsytornas storlek och 

tillgänglighet skiljer sig från varandra på samtliga skolor. 

I skola A är det rent och fräscht och arbetsytorna är tomma, både bänkar i klassrum och 

arbetsbord i keramik och glasyrrum. De flesta arbetsytor är tillgängliga att börja arbeta vid. I 

skola B är bänkarna tomma, men på de flesta övriga arbetsytor förvaras saker. Det kan vara 

elevers arbeten, papper eller skräp. Även på lärarens arbetsbord är det skräpigt och fullt med 
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papper och saker. I det större klassrummets keramikdel förvaras ett flertal olika elevarbeten och 

tryckpressen ger intryck av att fungera som avlastningsbord. Om eleverna vill arbeta på något 

annat ställe än vid arbetsbänkarna måste de först plocka undan. Det innebär att eleverna oftast 

sitter kvar vid sina arbetsbänkar och inte söker upp andra platser i klassrummet. 

I skola C kan det enligt Cecilia också samlas material på hög. Men  innan varje 

sommaravslutning rensas bildsalen på elevarbeten vilket gör att bildsalen är i ständig förändring. 

Det är eleverna som arbetar i lokalen som förvarar sina saker där, och inte andra tidigare elever 

som inte går på skolan längre. Enligt Cecilia kan det bli ont om utrymme i slutet på ett läsår 

eftersom det inte finns något förråd tillgängligt. 

Eleverna som går i skola A, B och C har helt olika förutsättningar för utveckling i den fysiska 

miljön Eleverna i skola A och i skola C har stora möjligheter att få prova på olika material medan 

eleverna i skola B begränsas av trånga klassrum och bristande utrustning. 

Tillgång till lokalerna 

Placeringen av lokalerna ser lite olika ut i de tre skolor vi besökte. I de två kommunala 

gymnasieskolorna är bildsalarna placerade långt in i skolbyggnaden i slutet på en korridor. På 

den ena skolan är det två trappor upp, längst in i korridoren, och på den andra skolan som är en 

enplansskola ligger bildsalen i korridoren längst bort, längst in i korridoren. Britta på skola B 

upplever att hon aldrig hinner gå i väg till fikarummet för att träffa kollegorna, eftersom 

bildsalen ligger en bit bort och att hon måste stanna kvar i klassrummet för att ställa i ordning 

salen så att den kan brukas av andra ämnesområden. 

På skola C är bildsalen placerad i det mittersta skolhuset på andra våningen och har fönster åt två 

håll. Den ena sidan vetter mot skolgården och de andra skolbyggnaderna och den andra sidan 

vetter mot skogen utanför. Läraren tycker att det är en stor fördel att lokalen är placerad i 

centrum av skolområdet. 

Elevernas behov av tillgång till lokalen kan se annorlunda ut i bild än i teoretiska ämnen. Ofta 

kan man bära med sig nödvändigt material till teoretiska ämnen när eleverna måste slutföra 

uppgifterna hemma. Men när det gäller exempelvis bildämnet kan extra tillgång till lokalen även 
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utanför lektionstid vara nödvändig. Tillgången till lokalen kan också vara avgörande i frågan om 

det är en väl fungerande bildsal. 

Mest tillgång till lokalerna har eleverna på Waldorfskolan. Cecilia uppmanar sina 

gymnasieelever att komma till bildsalen på håltimmar och raster, och om de vill arbeta i 

bildsalen på kvällar och helgen går det bra. På skola A finns det grupprum som är avsedda att 

arbeta i på elevernas fritid, men eleverna har inte tillgång till lokalerna på kvällar och helger. 

Minst möjlighet att vistas i lokalen utanför skoltid har eleverna i skola B, eftersom det bara finns 

två lokaler att tillgå, varav den ena är kombinationsrum. Eleverna har eventuellt möjlighet att 

stanna kvar i bildsalen en stund efter avslutad lektion, om det inte kommer en ny klass direkt. 

I skola B har man utarbetat ett system för eleverna som går den valbara kursen Estetisk 

verksamhet att höja sitt betyg från G-nivå med att de får tre fördjupningsuppgifter som de enbart 

får arbeta med under sin fritid. Om eleverna inte gör dessa kan de högst få Godkänt som betyg. 

Gemensamma fördelar

I både skola B och skola C är lärarna nöjda med att ha höga bord. De tycker att det är viktigt att 

eleverna både har möjlighet att stå och sitta när de arbetar. I skola B är de höga borden en av de 

få möjligheter eleverna har att få lite avstånd till sina bilder, eftersom det inte finns utrymme för 

några stafflier och inte heller någon plats att röra sig fram och tillbaka. Avstånd till bilden kan 

skapas genom att de står upp och låter bilden ligga på bordet. I Skola C finns det mera plats att 

röra sig i klassrummet, men borden ses som en fördel då eleverna kan variera sin arbetsställning.

Förvaring av elevarbeten

Både på skola A och B önskar man sig bättre förvaringsutrymmen och mera plats för rengöring 

och städning. Både Anna och Britta upplever att det kan bli trångt när det är dags att plocka 

undan och städa, detta kan leda till att det inte blir ordentligt gjort. Det leder i sin tur att de kan få 

extra arbete, eftersom lokalerna ska vara i bra skick till nästa grupp som kommer. Detta är 

tydligast i skola B, eftersom klassrummet även används till teoretiska ämnen. 
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Cecilia ser bristen på förvaringsutrymme både som fördel och nackdel. Hon menar till skillnad 

från Anna att det blir en inspirerande miljö när arbete pågår. Hon ser det inte som oinspirerande 

med ”halvfärdiga” arbeten utan som en som en källa till nyfikenhet hos övriga elever. Anna vill 

däremot helst att allt pågående arbete skall plockas undan mellan arbetstillfällena.  

Olika möbleringar

Alla tre skolorna har olika möbleringar. Bakom varje möblering finns en tanke, och med varje 

val av möblering kommer också för- och nackdelar. 

I skola A är bänkarna placerade i olika grupper med möjlighet för 4-6 elever vid varje grupp. I 

skola B är bänkarna placerade som ett U där alla elever är vända in mot mitten. Även skola C har 

placerat bänkarna som ett U, men eleverna är vända från mitten istället. I skola A kommenterar 

Anna möbleringen med att det är praktiskt, om än traditionellt att ha bänkarna som de står. Hon 

tycker det fungerar bra att ha eleverna indelade i grupper i klassrummet. 

I skola B har man valt att möblera så på grund av att klassrummet annars blir för trångt. I skola C 

är tanken att eleverna genom möbleringen ska få möjlighet att få arbeta i lugn och ro för sig 

själv. Tanken är också att eleverna ska få kunna använda fönstren för att kunna teckna vad som 

sker på skolgården, eller på den motsatta sidan av klassrummet kunna studera skogen. 

Cecilia tycker att möbleringen fungerar utmärkt, eftersom det finns flera olika valmöjligheter för 

eleverna. Lärarna verkar ha reflekterat över möbleringen på alla tre skolor och de ger intryck av 

att vara nöjda med hur den fungerar.

 

Utsmyckningsmöjligheter

Utsmyckningsmöjligheterna ser lite olika ut på de tre skolorna vi har besökt. På skola A kan 

bildlärarna tillsammans planera en del av utsmyckningen och Anna upplever att det finns 

utrymme för utsmyckningsprojekt i budgeten. Om det gäller lite större förändringar som 

tillexempel att måla en vägg måste arkitekten kontaktas. Britta i skola B tycker inte att det finns 
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möjligheter för utsmyckning i budgeten. Cecilia upplever att hon genom diskussioner med sina 

kolleger har möjlighet att genomföra förändringar så länge det är inom budgetens ramar. 

Utrymme för inspirationsmaterial

Eftersom ingen av de skolor vi besökte använder något läromedel i bild kan inspirationslitteratur 

vara viktigt att ha tillgång till för eleverna. Ingen av lärarna vi intervjuade tycker att det finns 

något färdigt läromedel i bild som de vill använda sig av. Eleverna hänvisas till skolans 

konstböcker. På skola A finns långa hyllplan inne i bildlärarnas arbetsrum som ligger nära 

avdelningen med bildsalar. Eleverna får gärna låna böcker, men en bildlärare måste låsa upp för 

dem. Böckerna är enligt Anna organiserade efter konststil eller konstnär. I skola B förvaras 

konstböckerna i ett skåp med glasdörrar. Skåpet är placerat i den större och bättre utrustade 

bildsalen, vilket innebär att tillgången till litteraturen är begränsad. Eftersom det kan pågå 

lektioner som inte får störas, exempelvis kroki. Britta brukar också ta med sig sina privata böcker 

eftersom hon tycker att det saknas en hel del på skolan. På skola C finns ett bord med hjul 

placerat inne i klassrummet där olika konstböcker är staplade. Cecilia tycker att det är en fördel 

att ha det så, eftersom böckerna då inte behöver ta upp onödig yta när de inte används. 

Bildlärarnas roll i utformningen av lokalen

Alla lärare vi intervjuade har varit med och utformat lokalerna i olika grad. Britta på skola B har 

fått påverka att eleverna fått höga bord att arbeta vid. Både Anna och Cecilia var med när 

skolorna byggdes och har på så sätt fått medverka i diskussionerna med arkitekten om hur 

bildsalarna skulle se ut. Anna och Cecilia upplever att de har möjlighet att påverka bildsalens 

utformning om de vill, i samråd med sina kolleger, så länge de håller sig till bildämnets budget. 

Britta upplever inte att hon har möjlighet att påverka inredningen av lokalen eftersom ”ingenting 

får kosta något” Hon säger att klassrummets inredning inte har förändrats på länge. Hon tycker 

att klassrummet har sett likadant ut under hela sin tid på skolan. Hon säger att det finns möjlighet 

att flytta möblerna, men eftersom det är ett kombinationsklassrum kan det hända att möblerna 

flyttas tillbaka till sitt ursprungliga läge snart igen. 
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Om lärarna själva fick välja

För att få ökad förståelse för vilka faktorer som bildlärarna anser gynnsamma för elevernas 

bildarbeten avslutade vi intervjuerna med att lärarna själva fick utforma en tänkt bildsal. 

Utrymme är något som samtliga informanter efterfrågar. Britta skulle gärna vilja se ett 

”landskap” snarare än ett klassrum, med många olika möjligheter när det gäller möbleringen. 

Resultatet av frågan var liknande på alla tre skolor. Viktiga inslag för lärarna är gott om plats och 

bra förvaringsutrymmen. Både i intervju och i observation var bristen på förvaring ett påtagligt 

problem på alla skolorna. Det nuvarande utrymmet eleverna har att disponera är alltifrån en del i 

en låda till en egen låda. Det fanns i regel också plats för 3dimensionella arbeten på hyllplan i 

klassrummen. Lärarna önskade sig dock förråd där arbetena kunde ställas undan. I synnerhet de 

tredimensionella arbeten som annars kunde ta upp arbetsyta. 

Önskemålen på skola A och B är liknande medan Cecilia på skola C uppgav att hon är relativt 

nöjd med den bildsal hon redan arbetade i. Både Anna och Britta tycker att det är av vikt att 

möbleringen i en bildsal ska vara så flexibel som möjligt. Tavlan får gärna vara flyttbar, helst på 

hjul. Önskemål om flyttbara väggar kom också fram.

Alla lärare tycker att en vägg med fri yta är ett viktigt inslag i en bildsal. Både i skola A och B 

har man önskemål om att ha tillgång till en sådan vägg, medan man i skola C redan har en sådan 

vägg, som dessutom har en mjuk yta för att arbeten enkelt ska kunna sättas upp. Vad lärarna vill 

använda väggen till varierar. På skola A och B vill man använda väggen till utställning, medan 

man i skola C vill använda väggen till att sätta upp pågående arbeten för att kommunicera om 

dem. 

Utrymmen för rengöring är också ett gemensamt önskemål för samtliga bildlärare. De tror att det 

skulle vara tidsbesparande både för elever och för dem själva om det skulle finnas flera 

utrymmen för städning. 
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6. Diskussion och slutsatser

Genom intervjuerna framkommer det att bildlärarna i studien har liknande tankar om vad som 

utgör en väl fungerande bildsal. Något alla är överens om är att bild är ett ämne som tar plats och 

det behövs minst en lokal som är avsedd endast för bildämnet. Av praktiska skäl är det svårt att 

dela lokalen med andra ämnen som kräver andra typer av salar. Även om eleverna inte har 

möjlighet att arbeta med de mest materialkrävande områdena inom bild, såsom exempelvis 

keramik och skulptur, handlar det ändå om stora mängder material som måste städas undan och 

plockas fram från gång till gång i förmån för andra ämnen, om det inte finns en specialutformad 

bildsal. 

Bildämnet kräver inte bara plats i form av en egen lokal, det är också önskvärt att det är en lokal 

som har större ytor att vistas på. För att eleverna skall ha möjlighet att även med de enklaste 

material ha möjlighet att utvecklas krävs det plats att arbeta på. I skola B finns inte denna 

möjlighet. Klassrummet är trångt och det finns få möjligheter att arbeta på något annat sätt än 

sittande vid sin bänk. På denna skola finns även en bättre bildsal som ger lite andra möjligheter, 

men en del av bildklasserna har endast tillgång till den mindre bildsalen och då är det 

möjligheterna som finns i den som blir deras begränsning. Skola C har bara en lokal för 

bildarbete och enligt Cecilia kan den bli trång i slutet av terminen då alla bildarbeten finns 

förvarade där. Men salen är stor och trots alla arbeten har eleverna möjlighet att välja olika 

arbetssätt och arbetsställningar. De kan välja att arbeta i avskildhet eller i grupp, vid staffli eller 

sittande vid arbetsbord. Avskildhet är något som eleverna i skola B inte har möjlighet till i 

skolans mindra bildsal. I skola A finns många olika bildsalar och utrymmet ses därför inte som 

ett problem. Däremot tycker Anna att det blir ett problem om elevgrupperna blir större. Då blir 

det trots bra lokaler problem att få utrymmena att räcka till och kvaliteten på undervisningen 

försämras därmed. 

Ett annat område som kan spegla skolans syn på bildämnet är placeringen av lokalen. Det är en 

viss skillnad att sitta i en bildsal och blicka ut mot en parkering, mot att kunna titta ut på 

skolgården eller skogen.  När det gäller utsikten från klassrummet har Waldorfskolan en idé om 

att det ska finnas möjlighet att titta ut mot solgården, händelserna centrum för att kunna hitta 

inspiration till bildarbete, liksom att det ska finnas möjlighet att se naturen och kunna få en 

annan slags inspiration än den som kan ge i händelsernas centrum på skolgården.
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Elevernas olika förutsättningar

Utifrån intervjuerna och observationerna kan vi konstatera att elevernas möjligheter ser olika ut 

på alla de tre skolorna. I skola A finns möjlighet att arbeta med flera olika material. Det finns 

specialutformade lokaler för ändamålen, men också möjlighet att integrera med andra 

konstnärliga ämnen som tillexempel textil. Eleverna får röra sig fritt mellan de olika lokalerna i 

mån av plats och arbeta både vid bord och vid stafflier. Elevernas arbetssituation i skola B ser 

annorlunda ut. I skolans trånga lokaler finns inte plats för att prova olika material. Man arbetar i 

huvudsak med blyertspennor, temperapuckar och med att klippa ut bilder till collage från 

tidningar. Allt arbete sker sittande eller stående vid salens bord. Det finns inte plats för att ta ett 

steg bakåt för att se sin bild på avstånd som både läraren i skola B och skola C poängterar är en 

viktig del av bildarbetet. Eleverna har få möjligheter att arbeta vid stafflier och någon plats för 

att gå undan finns inte. Det skiljer sig från skola C där tanken är att eleverna i huvudsak skall få 

ha möjlighet att arbeta för sig själva, men att det samtidigt finns alternativa platser för samarbete. 

En annan viktig aspekt som påverkar elevernas möjligheter att utvecklas inom bildämnet är 

tillgången till lokalerna. I skola B arbetar man med systemet att eleverna har möjlighet att höja 

sitt betyg om de utför tre fördjupningsuppgifter på sin fritid. Skolorna har som tidigare nämnts 

olika sätt att hantera elever som vill arbeta på fritiden utöver den schemalagda tiden. Om ett 

liknande system hade funnits för att höja sitt betyg på skola A och C hade eleverna där haft bättre 

tillgång till lokaler och lärare än de har i skola B. 

Eleverna i skola A och C har då möjlighet att ställa frågor till sina bildlärare. Däremot det krävs 

att eleverna i skola B klarar sig på egen hand både med material och i hantering av svårigheter de 

stöter på under arbetets gång, i de fall det är meningen att de ska utföra uppgifterna hemma. 

Detta är ett tydligt exempel på hur elevernas möjligheter skiljer sig åt. 

Frågan är då om det är rimligt att eleverna ska ha tillgång till lokalerna utöver schemalagd tid? 

Det är naturligtvis inte något man kan begära av varken lokalansvarig eller lärare på skolan. Det 

är ett privilegium som eleverna i skola A och C har tillgång till. Men är det då rimligt att elever 

som läser samma kurs på skola B måste ha tillgång till allt som krävs för att lösa uppgiften 

hemma för att komma över G-nivå? 
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Möjlighet att välja arbetsform

I exemplet om Lövgärdesskolan framkommer att eleverna efter ombyggnationen har trivts bättre, 

och fått högre studiemotivation. Om klassrum, och så även bildsalar är genomarbetade och 

välorganiserade har man i Lövgärdesskolan sett exempel på att eleverna vårdar skolan bättre och 

inte utsätter sin miljö för skadegörelse i lika hög grad som tidigare. 

Törnquist (2005) menar också att skolmiljön kan ha betydelse för vilken arbetsform eleverna 

väljer, och det kan vi se tydliga exempel på i Waldorfskolan. Där finns valmöjligheter för 

eleverna. När eleverna har behov av att arbeta ifred är det något de har tillgång till sådana 

platser, och om de vill sitta i en grupp finns det möjlighet till det. Detta är något som eleverna i 

skola B inte alls kan påverka. För dem finns bara ett alternativ, och olika arbetsformer är därför 

inte något de i samma grad kan påverka.  

I olika klasser kan arbetsron se olika ut, och i en klass där ljudnivån har en tendens att bli hög 

vill många elever gärna gå ut ifrån klassrummet och arbeta. I teoretiska ämnen är detta något 

som är lättare att genomföra. I praktiska ämnen som bild, kan det bli ett problem, eftersom det 

inte är lika lätta att bära med sig en mattebok som ett bildarbete. Bildarbeten inkluderar oftast 

mycket arbetsmaterial. Därför är det viktigt att det i bildsalen ges möjlighet för eleverna att välja 

arbetsform, om arbetet kräver det. 

Förslag på vidare forskning

Forskningen om den fysiska miljön i skolan är eftersatt och effekterna av skolmiljön på olika 

plan skulle behöva undersökas och belysas i mycket större utsträckning. Att vi påverkas av den 

miljö vi vistas i är redan bevisat, men hur elever och lärare påverkas av den fysiska skolmiljön 

skulle behöva undersökas i större utsträckning av en oberoende instans. Nu bedrivs den mesta 

forskning inom området inom olika kunskapsområden på egna initiativ. Om det skulle finnas 

tydligare bevis för påverkan från den fysiska miljön skulle det också vara lättare att ställa högre 

krav på skolorna, som nu får mycket fria händer och ansvar över kvalitén på skolan. En mera 
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genomgående forskning på detta område skulle även vara till god hjälp för arkitekter och 

skolledning i planering och uppförande av nya skolor.  

I denna uppsats har vi både belyst alternativa skolor såsom Waldorfskolan, Skola2000 och 

Reggio Emilia skolor. Det gemensamma hos dessa skolor är dess syn på vikten av en god 

arbetsmiljö, de har däremot olika uppfattning om vad en sådan skolmiljö skall innefatta och hur 

den skall utformas. En vidare forskning på dessa och andra alternativa skolors fysiska miljö, dess 

styrkor och svagheter bör göras. Genom att lyfta goda exempel i nytänkande och alternativa 

lösningar omkring skolbyggnader och fungerande fysisk miljö kan bilden av hur den nutida 

skolan bör utformas bli klarare. 

Det är också viktigt att finna sätt att mäta hur den fysiska arbetsmiljön påverkar. Även om detta 

är en svår och komplex uppgift är det viktigt att utgå ifrån ett sätt att mäta av kvalitén på den 

fysiska skolmiljön. Utan en utveckling av ett fungerande jämförande system blir det svårt att 

göra skolan mera likvärdig. Kommunala skolor och friskolor bör granskas utifrån den fysiska 

miljön och krav på förändring i undermåliga miljöer borde ställas. 

En undersökning omkring hur anpassad den fysiska arbetsmiljön i speciella klassrum såsom 

exempelvis bildsalen skulle vara viktigt, för att då undersöka hur anpassad lokalen är för ämnets 

karaktär och utförande.

 

Lärarnas arbetsmiljö

Att elevernas motivation och engagemang hänger ihop med fler aspekter än den fysiska miljön är 

tydligt. Självklart har lärarens roll, elevernas bakgrund och dylikt stor inverkan. Men hur trivs då 

lärarna med sin arbetsmiljö? Den fysiska miljön påverkar även läraren i sin yrkesroll. I 

fallstudierna vi gjort belystes mest lärarnas uppfattning om skolmiljön och hur de trivs på sitt 

arbete. En lärare som är missnöjd med sin fysiska arbetsmiljö i klassrummet hindras troligtvis 

genom dessa begränsningar att förmedla och ge eleverna en utbildning likvärdig en skola med 

mera fördelaktiga arbetslokaler. Britta som arbetar i skola B uttryckte många klagomål på 

elevernas arbetsmiljö och de begränsningar hon kände i sin yrkesroll som bildlärare. Kvaliteten 

på Brittas arbetsmiljö skiljer sig mycket från Anna och Cecilia och blir för henne ett hinder i 
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hennes yrkesutövande då hon inte kan bedriva den undervisning hon önskar. En undermålig 

arbetsmiljö påverkar alltså både elever och lärare på många plan. Att Anna och Cecilia i stort är 

nöjda med den fysiska miljön i deras salar för bildarbete medför troligtvis även en smittande 

positiv inställning till det arbete som skall genomföras i dessa lokaler. 

Bakom budgeten

Waldorfskolan i vår undersökning är en skola som enligt bildläraren har ganska knappa resurser 

men en stark vilja att ge eleverna en fullgod arbetsmiljö. Byggandet av skolan har gjorts stegvis 

och många föräldrar och lärare engagerar sig i arbetet.  I Waldorfskolan finns en stark 

övertygelse om att den fysiska miljöns betydelse och varje klassrum är väl genomtänkt i både 

placering och utformning. Går det alltså att förändra skolmiljön utan allt för stora pengar? Ibland 

kanske skolledningen på grund av budgetunderskott skjuter sådan utveckling på framtiden och 

stora sparkrav kväver viljan till förändring. Skola2000 var ett sätt att komprimera ytan per elev 

och med en flexibel arbetsmiljö och väl planerade lokaler utnyttja skolan maximalt. På detta sätt 

ska driftskostnader hållas nere och gynna budgeten. Problemet lärarna utryckte i undersökningen 

av denna skolform var de växande elevgrupperna som tänjde på utrymmet än mera i denna 

komprimerade miljö, då skolan fortsatte ta in elever utöver den beräknade kapaciteten.  

Likvärdigheten

I skollagen och läroplanen står det tydligt att skolan skall vara för likvärdig för alla och ge 

samma möjlighet till trygghet och utbildning av hög kvalité. Med det inte sagt att skolan skall 

vara lika för alla, mångfald och olikheter kan i mycket vara positivt för skolan. Det vi noterat och 

reflekterat över är dock den stora skillnaden i jämlikheten mellan skolorna. Skola A och C är vid 

jämförelsen av den fysiska miljön olika på många plan, men har som likhet båda nöjda och 

positiva bildlärare. Dessa två skolor är inte lika, men i våra ögon likvärdiga, då de båda 

framhåller en god arbetsmiljö. Skola B däremot har stora brister i sina lokaler, något som Britta 

uttrycker i sin berättelse och något vi själva också ser när vi besöker skolan. Att alla dessa tre 

skolor skulle vara likvärdiga ur synvinkeln på den fysiska skolmiljön känns inte riktigt. Att det 
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råder en stor ojämlikhet mellan skolor i Sverige idag är något även litteraturen i denna studie 

visat. 
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7. Gynnsamma faktorer för en fungerande bildsal

Efter att ha fördjupat oss i detta ämne genom litteraturstudier och intervjuer med lärare på tre 

olika gymnasieskolor har vi sammanfattat detta genom att ta fram ett förslag på hur en bildsal 

skulle kunna se ut för att uppfylla rimliga önskemål i en kommunal gymnasieskola. Vi har 

jämfört lärarnas intervjusvar och sökt efter faktorer som gör en bildsal till en väl fungerande 

ändamålsenlig sal. 

Gemensamma önskemål kan delas in i olika punkter.

Förvaring av arbetsmaterial och elevarbeten. 

Samtliga lärare tycker att det här är av hög prioritet i en bildsal för att få en ordnad miljö. Det ska 

finnas valmöjlighet för vad som ska visas av pågående elevarbeten. Salen i sig ska inte fungera 

som ett förråd, och arbetsytor ska kunna vara fria från både pågående och avslutade elevarbeten. 

Helst vill lärarna att det ska finnas ett förrådsutrymme, men i ett klassrum kan hyllplan och 

hurtsar fungera. 

Det är också viktigt att det finns plats för att ställa undan arbetsmaterial som inte används. Men 

att det ändå finns tillgängligt i klassrummet, för att slippa onödigt omkringflyttande av material. 

Att ha tillgång till rymliga skåp kan vara en lösning på detta.  

Plats för skötsel och rengöring av arbetsmaterial och bänkar. 

Lärarna i studien tycker att det är viktigt att det finns bra utrymmen för rengörning. Mer än ett 

tvättställ är att önska, då det annars kan gå åt mycket tid för eleverna att städa efter lektionen. 

Arbetsytor. 

Höga bord för bekväm arbetsställning gärna höj- och sänkbara. Detta för att eleverna både ska 

kunna stå och sitta vid borden. Det är också viktigt att bordytorna är stora, så att arbetsmaterialet 

får plats. 

Arbetsbord för läraren. 

Någon slags kateder med skrivbordslådor till läraren. Gärna med en låsbar låda. 
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Plats att hänga upp elevarbeten vid till exempel redovisningar. 

Minst en fri vägg med plats för upphängning av elevarbeten. Eftersom det i regel är flera klasser 

som arbetar parallellt i ett bildklassrum är det bra om det finns mer än en upphängningsvägg. 

Fönster för insläpp av dagsljus. 

Hyllplan för inspirationsmaterial och böcker. 

För att eleverna ska få tillgång till inspirationsmaterial behövs plats till detta. Det kan lösas 

genom att ha en hög smal hylla med böcker, för att inte ta upp för mycket väggyta. Eventuellt en 

flyttbar hylla. 

Flexibel inredning, ej väggfast. 

Lärarna tycker att det är viktigt att klassrummet kan ändras om beroende på vad eleverna arbetar 

med. Om de arbetar med skulptur behövs i regel mindre bordsyta och mera golvyta. Därför 

skulle samtliga lärare gärna se att det finns möjlighet till ommöblering av klassrummet. 

Väggar som enkelt kan målas om. 

En bildsal blir ofta snabbare smutsig än andra lokaler, beroende på användande av färg, lim och 

annat. En lösning för att kunna behålla lokalen fräsch är väggar som enkelt kan målas om vid 

behov. 

En kort sammanfattning av lärarnas önskemål är att bildsalen ska kunna vara en flexibel lokal 

som kan ändras beroende på vem som ska vistas där och vad som ska göras. Inspiration är en 

viktig del av bildarbetet och det ska finnas utrymme för utställningar och inspirationsmaterial. En 

väl fungerande ändamålsenlig lokal för bildarbete är alltså inte en vanlig teorisal. För att elever 

vid olika skolor ska kunna få en så likvärdig utbildning i bild som möjligt krävs det en del av 

lokalen och ovanstående punkter sammanfattar tre bildlärares tankar om en rimligt idealisk 

bildsal. 
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Avslutning

Genom denna uppsats har vi fått ta del av olika skolors lokalutformning och tänk kring salar för 

bildarbete. Detta delvis genom vår studie på tre olika gymnasieskolor men även genom en 

litteraturgenomgång. Det går inte att fastställa något generellt resultat av vår studie, men det vi 

påvisat är en skillnad både i kvalitet och utformning i de skolor vi besökt. Möjligheterna att välja 

material och vilken arbetsmetoder påverkas starkt av vilken lokal läraren har att tillgå. Både 

litteraturgenomgången och vår studie visar på att det finns skolor med stora brister i lokalernas 

kvalitet och utformning, men även att det finns skolor som kan verka som goda exempel där 

lokalerna fungerar mycket väl. 
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Bilaga 1. Observationer i skolsalar för bildarbete

Lokalen:

• Form på rummet

• Storlek

• Fönster, antal storlek

• Färgsättning

• Ljuskällor, möjlighet till alternativa ljussättningar

• Extra rum såsom keramiksal, fotolabb

• Utställningsmöjligheter

• Slitning

• Klotter och skadegörelse

• Tillgång till lokalen (låst/öppet)

• Möblering

o Bänkplaceringar

o Skåp i klassrummet

o Kateder?

 Utsmyckning

• Gardiner

• Växter

• Tavlor som elever ej har gjort på väggarna



Utrustning

• Datorer

• Fotoutrustning

• Keramikutrustning

• Färg 

• Penslar

• Läromedel

• Inspirationsböcker

• Skötsel av utrustningen

• Tillgång till materialet (låst eller öppet)

Vår upplevelse av rummet:

• Fria tankar



Bilaga 2 Intervjufrågor till bildlärarna

• Vad finns det för fördelar med bildsalen?

• Upplever du att det finns några nackdelar/ svårigheter med salen?

• Har du fått vara med och påverka utformningen av bildsalen? 

• Om ja, På vilket sätt? 

• Om inte, skulle du vilja? 

• Finns det möjlighet att påverka utsmyckningen av salen? 

• Finns det resurser till sådana förändringar? 

• Finns det restriktioner för utsmyckning och förändring av bildsalen?

• Finns det andra lokaler bildundervisningen har tillgång till och hur ser det ut där? 

• Hur är förhållandet mellan antal elever och storleken på lokalen/lokalerna? 

• Finns det möjlighet att påverka placeringen av bänkar och arbetsytor? 

• Vilka material är möjliga för eleverna att arbeta med?

• Vad har bildundervisningen för utställningsmöjligheter? 

• Hur upplever du att utrustningen i bildsalen fungerar? 

• Finns det utrustning du saknar? I så fall vad? 

• Vad använder ni för läromedel?

• Har eleverna tillgång till inspirationsmaterial?

• Vad skulle du vilja tillföra bildsalen om du hade möjlighet? 

• Hur skulle en idealisk bildsal se ut? 



Bilaga 3 Bilder från skola A

Ateljén



   Bildsal

Datorer i bildsalen



Bilaga 4 Bilder från skola B

Övre bilden visar den större bildsalen med ingång till mörkrum till höger och dörr till korridoren till 

vänster. Den nedre bilden visar keramikavdelningen och tryckpressen i samma sal. 



Datorhörna i den mindre bildsalen



Bilaga 5 Bilder från skola C

Elevernas arbetsplatser med vy ut mot skogen



Arbetsbord i mitten av bildsalen
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