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Syftet med arbetet är att utifrån beskrivningen av den nuvarande fysiska 
miljöns utseende på tre skolor årskurs 7-9 kunna fastställa elevernas trivsel 
och hälsa 
Av de tre skolorna som undersöktes var en skola nyrenoverad och de övriga 
endast punktvis renoverade sedan byggnationen på 1960- och 1970 talet. 
För att ge en så grundlig bild av elevens hälsa och trivsel består studien av en 
kombination av kvalitativ- och kvantitativ forskning. Den senare delen görs i 
en enkätundersökning för att fastställa den nuvarande upplevelsen av 
rummen det vill säga den kvantitativa. Intervjuerna är gjorda för att ge en 
bild av elevens hälsa och välbefinnande i de olika rummen. Den sista delen 
är en del för personal som där beskriver den fysiska miljöns betydelse i ”en 
skola för alla”. 
Tanken med studien är att den ska kunna användas som verktyg för att kunna 
påvisa problem med den fysiska miljön för vissa elever.  För att visa på deras 
svårigheter har autistiska elever och elever med funktionshindret ADHD  
lyfts som exempel. 
I stora drag visar studiens resultat på att skolan med den goda fysiska miljön 
gör att eleverna mår bättre och presterar bättre än i skolan med sämre miljö.   
Tanken är att studien ska kunna komma till användning i arbetet mot ”en 
skola för alla” 
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1. Inledning 

 
I början av Pia Björklunds forskningsrapport från 2005 står det: 
 

” Lokaler kommer ofta i skymundan vid planering och 
utvärdering av pedagogisk verksamhet för barn. En outtalad 
uppfattning är att en bra pedagog kan göra ett arbete oavsett 
hur lokalerna ser ut. Man erkänner inte lokalernas stora 
betydelse för verksamheten, utan menar att problemet 
återfaller på brister i personalens arbete. Detta är en felaktig 
syn, framhåller de Jong (1996).” (Björklid 2005 s.21) 

 
 I mitt yrke som lärare har jag vid flera tillfällen funderat över hur klassrumsmiljöns 
inverkan har gjort att upplevelsen av undervisningen för mig känts annorlunda. På 
den skola där jag senast undervisade i årskurs 7-9 förekom det en ombyggnation. Jag 
fick då tillfälle att först undervisa i gamla slitna lokaler byggda 1963, för att sedan 
flytta in i de nyrenoverade lokalerna. Genom den här erfarenheten och den litteratur 
som jag har läst, har jag insett betydelsen av den fysiska miljön. I Pia Björklids 
forskningsrapport från 2005 kan vi läsa om vikten av den fysiska miljön för lärandet 
och trivseln för samtliga elever.  
 

”Vi vet att det finns ett samband mellan utformning av den 
fysiska miljön, trivsel och lärande, att vi formar och formas 
av vår omgivning och att det inte minst gäller skolan, 
skriver Birgit Cold (2002b). En god skola är mer än ett gott 
inomhusklimat. En skolanläggning bör utformas på så sätt 
att det är en attraktiv mötesplats för närmiljön och en 
kulturarena för alla brukargrupper.” (Björklid 2005 s.51) 

 
Under ett års tid arbetade jag också med autistiska elever och elever med Aspergers 
syndrom (årskurs 1 – 3), ett pilotprojekt inom X kommun. Jag fick en insyn i de här 
barnens behov av en tillrättalagd miljö för att kunna klara av vardagen. Två av barnen 
var delvis integrerade i grundskolan. Det betydde att jag gick till en klass med en av 
dem under två lektioner i veckan. Klassrumsmöbleringen var olika för de skiftande 
inlärningssituationerna, tillrättalagd miljö för autistiska barn och en miljö för barn 
med normalbegåvning. Detta gjorde att jag fick se hur varierande möbleringen kan 
vara för olika inlärningssituationer. Det blev uppenbart hur klassrumsmiljön kan vara 
både ett hinder och en möjlighet för lärandet. När det sattes upp lakan framför 
bokhyllor fulla med material, för att få en ren yta, kunde eleven med autism utföra 
arbete som inte hade varit möjligt tidigare. Lärandet för elever är i sig inte endast ett 
”klassrumslärande” utan ett aktivt lärande under hela skoldagen. Lärandet ägde inte 
rum på en speciell plats eller under en särskild tid utan pågick ständigt. I min roll som 
specialpedagog kan det vara en stor fördel att ha kunskap om rummets betydelse i en 
skola för alla.  
 
Intresset för att skriva detta arbete fick jag då tankarna om vad som kallas inkludering 
väcktes hos oss blivande specialpedagoger under flertalet föreläsningar. Om 
intentionerna är den att nuvarande grundskolan i framtiden ska ”växa samman” med 
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särskolan (Rosenqvist & Tideman, 2000) så är min fundering på om det inte finns  
hinder i den fysiska miljön för barn med vissa funktionsnedsättningar till exempel ett 
barn med autism eller ADHD.  
 
Generellt sett ger dagens skola inte intrycket av att vara en skola som på ett enkelt sätt 
kan forma sig efter intentionerna i Lpo94. Björklid (2005) menar i sin rapport att 
skolbyggnaderna inte är anpassade efter den nya läroplanen utan mest lämpade för 
den gamla förmedlingspedagogiken, det man kallar ”katederundervisning”. Risken 
finns att arbetet med intentionerna blir trögare och förändringarna långsammare än 
vad som är gynnsamt för processen. Styrdokumenten och det praktiska arbetet i 
skolan det vill säga formuleringsarenan och realiseringsarenan är inte i fas. Eventuellt 
kan förankringsprocessen bli kort eftersom skolan är en del av ett föränderligt 
samhälle där nya intentioner ständigt är återkommande. 
  

”Formellt styrs den svenska skolan av regering och riksdag 
som via skollag, skolförordning och läroplaner bestämmer 
om skolans organisation, uppgift och nationella mål. 
Styrning kan också avse det tänkande om samhälle, skola 
och människor som finns bakom uppbyggnaden av 
skolväsendet. Om tankekonstruktionerna inte är 
samstämmiga, något som man inte ska förvänta sig i ett 
pluralistiskt samhälle, uppstår problem för dem som ska 
genomföra uppdraget, dvs skolledare och lärare.” (Liljequist 
1999 s. 283) 
 

Utmärkande drag för dagens fysiska skolmiljö är stora skolsalar med mindre 
grupprum kopplade till sig som kommit till vid tankar om segregering (Ahlström, 
Emanuelsson & Wallin, 1986) Under många år har skolan fått vara med om 
förändringsarbeten som har lett till ändringar i skolans inre arbete men den fysiska 
skolmiljön har inte hängt med förändringarna i läroplanerna. Skolverkets direktiv om 
”en skola för alla” och läroplanens tankar ”alla som arbetar i skolan skall främja 
ansvar och inflytande över sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Läroplanen för 
grundskolan (Lpo) 1994 s.18) är exempel på detta. 
 
Tanken bakom ”en skola för alla” (Ahlberg 1999) är att ersätta segregation. Det leder 
till att miljön, flexibiliteten i den fysiska miljön och klassrumsmöbleringen kommer 
att bli allt viktigare. Ett exempel på vad man vill komma ifrån i dagens skola är att ta 
ut barn från klassen, till andra rum. Det har främst varit av två skäl som detta skett. 
Det ena är för att ge eleven adekvat hjälp, hjälp som är fullt motsvarande behovet. 
Det andra är för att få en lugnare klassrumsmiljö (Ahlström, Emanuelsson & Wallin 
1986). Helhetssynen av den fysiska miljön är alltså enligt skolans styrdokument 
viktig. Det krävs av skolans personal att kunna skapa en harmonisk miljö för samtliga 
elever. I arbetsmiljölagen kan vi läsa följande: 
 

”Reglerna ska tillsammans föra att skolan får en god studie- 
och arbetsmiljö. Arbetsgivaren i skolan ska ta hänsyn till 
behov och önskemål från elever och personal och finna 
lösningar som gynnar alla grupper. Därför är det viktigt med 
en helhetssyn på skolan.” 
(http://www.av.se/temasidor/skolweb/regler/default.shtm) 

 



 

7 

Skolans uppgift är arbetsmiljömässigt att finna på lösningar för samtliga grupper 
vilket i sig är en komplex uppgift men formuleringen är analog det vill säga jämförlig 
med att skolans synsätt utgår ifrån barns olikheter som ett faktum det pedagogiska 
arbetet måste anpassas till, Nilholm (2006). Läraren ska alltså kunna klara att möta 
eleven på den kunskapsnivå den befinner sig i och på hans/hennes villkor föra eleven 
mot lärande. 
 
Genom de institutioner som barnen accepterar som sina ”arbetsplatser”, i detta fallet 
skolan, förutsätter vi en formbarhet hos barnet som vi själva som vuxna troligtvis inte 
skulle godta. Den fysiska miljön har betydelse för utveckling men också för hur barn 
och unga skapar sig en identitet i relation till platsen. Lärande äger inte rum på en 
speciell plats eller tid utan hela tiden därför är hela skolans 
utformning/utseende/interiör viktig. 
 

”Läroplanen (Lpo94) tar upp vikten av trygghet och trivsel 
i skolmiljön och betydelsen av elevernas delaktighet i 
miljön. Alla som arbetar i skolan skall samverka för att 
göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande 
(s.14). Vidare skall alla som arbetar i skolan främja 
elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över 
den sociala, kulturella och fysiska skolmiljö (s.15).” 
(Björklid 2005 s.23) 

 
Lpo94 framhåller elevens medverkan i utformningen av den miljö som de ska vistas i 
under skoltiden. Man skulle kunna fråga sig: Hur upplever eleverna den fysiska 
miljön i skolan? Är den fysiska miljön utformad att möta reformarbetet? Äldre elever 
ser miljön ur ett symboliskt plan… 
 

”… de använder inte sinnena och känslorna i lika hög grad 
som yngre barn. …Miljön har betydelse för elevernas 
allmänna utveckling och identitetsskapande och för deras 
lärande och ”gemenskapande”(Wallin 2000 se Björklid 
2005 s.54)” 

 
Det här arbetet är främst inriktat mot att ta reda på något om hur eleverna ser på den 
fysiska miljön i skolan i årskurs 9.  
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2. Bakgrund 

2.1 Från klosterbyggnader till dagens klassrum  
 
I Bonniers Lexikon Uppslagsboken (2002) står det skrivet att översättningen av ordet 
skola betyder institution där undervisning bedrivs. De första lokalerna för 
undervisning var i klosterbyggnader och kyrkbyggnader. De allra första munkarna 
som kom till Sverige började bygga sitt kloster i Alvastra. Klosterbyggnaderna bestod 
av kapell, matsal, sovsal, gäststuga och rum för portvakten. Det rum som användes 
som skolsal var klosterkyrkan. Där föreläsningarna hölls stod oftast bänkar längsmed 
väggarna och läraren stod vid en pulpet med plats för en uppslagen bok. Det var 
främst teologi som undervisades. 
 
Under hela medeltiden och reformationen hade kyrkan makten över undervisningen. 
Präster utbildades vid klosterskolorna och i städernas dom- eller katedralskolor, för 
att därefter åka utomlands till universitet i syfte att förbättra sina kunskaper. Ett 
exempel på en tidstypisk byggnad är Uppsala universitet som grundades år 1577. Det 
var då en betydligt mindre byggnad och endast till för teologiska studier. Den svenska 
adeln stod utanför det kyrkliga systemet och hade egna privatlärare.  
 
När Gustav Vasa genomförde reformationen förändrades skolan. Kyrkans makt 
försvagades och utbildningen sammanbands inte längre med klostren. Alvastra kloster 
är ett exempel på detta, det förföll efter reformationen. Kyrkans makt hotades allt mer 
under 1600-och 1700-talet och nya samhällsgrupper växte fram, till exempel 
medelklassen. Adeln som tidigare hade haft bestämda platser i statens ämbeten blev 
nu hotade och trycket på att universiteten skulle vara mer ”samhällsnyttiga” blev 
starkare. 
 
Den påverkansmöjlighet som kyrkoherden hade under 1700-talet var sockenstämman. 
Detta privilegium kunde nyttjas tack vare att sockenskolor började inrättas. Läraren 
vid sockenskolorna var antingen klockare eller soldat. Ibland kunde det vara en 
kringresande gymnasist. Sockenskolorna blev allt vanligare och 1796 lade Adolf 
Modéer fram ett förslag om placering av elever och inredning av den. Ann Skantze 
skriver i sin avhandling, ”Vad betyder skolhuset”? (1989), om skolan under 1600-och 
1700-talet där beskriver hon hur pojkarna var placerade på ena sidan av rummet, 
flickorna i den andra och de okunnigaste eleverna satt längst bort i rummet från 
läraren sett. I skolhuset fanns lärarbostad och ett övernattningsrum för långväga 
elever. 
 
Under samma tidsperiod gick man från enrumsskola till klassrumsskola. Den senare 
hade flera lärosalar som låg längsmed en korridor. Det var behovet av vädring som 
styrde storleken på rum och korridorer.  

 
”I början av 1800-talet kom idéer från England om den så 
kallade växelundervisningen vilken sågs som en lösning på 
bristen på lärare. En lärare kunde med äldre elevers hjälp 
undervisa upp till 700 barn. Man byggde nu - i den mån 
man alls byggde – stora skolsalar, möblerade med 
långbänkar i mitten av rummet. Längs sidorna fanns 
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utrymme för de äldre eleverna, monitörerna, med sina 
grupper av barn”. (Skantze 1989 s. 6 ) 

 
 
Växelundervisningen var ett auktoritärt inlärningssätt med hård disciplin. 1865 
avskaffades det här inlärningssättet och istället förordades åskådningsundervisning. 
Som ersättning för den tidigare intetsägande katekesundervisningen använde man 
planscher, kartor och föremål som undervisningsmaterial. Barnen delades vid denna 
tid in i klasser. Materialet som fanns var sandbänk och träpinne eller skiffertavla och 
krita.  
 

”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””. (I normalritningar till 
skolanläggningar (1921, s.10) se Skantze 1989 s. 7 ) 

 
 
Det är först på 1920-talet som man börjar tala om arkitekturens vikt för elevers 
sociala och psykiska hälsa. 
 
Skolan och skollokalerna har under 50-, fram till 70-, talen genomgått många 
förändringar, främst i samband med att reformer antagits. Till exempel ordnades 
skolmåltidslokaler på 50-talet. Naturorienterings-, slöjd-, och hemkunskapssalar 
kompletterades som friliggande byggnader då grundskolan skulle genomföras. När 
antalet anställda ökade på 50-och 60-talet behövdes nya utrymmen. Under 70-talet 
gavs förmånliga statsbidrag till handikappanpassning. Elevtoaletter och 
personalutrymmen byggdes om under 70-talet, klassrum som delades till grupprum 
likaså (Dranger Isfält & Ståhl 1985 s. 5). 
 
Ett av de karakteristiska dragen för dagens skola är alla de smårum som finns till för 
specialundervisning, hemspråksundervisning och grupparbeten. Klassrummen är 
oftast samma som de var när skolan byggdes och anpassade till ett elevantal på 
tjugofem till trettio elever. Möbleringen är idag (på grundskolan främst mellanstadiet) 
oftast bytt från de traditionella bänkarna till runda bord med egen låda. 
 

2.2 Läroplanerna och den fysiska miljön 
 

På 1960-, 70- och 80-talen står inte mycket skrivet om den fysiska miljön i 
läroplanerna. De centrala händelserna i den fysiska miljön var att, på grund av Lgr 62, 
gjordes skolbyggnaden större av den orsaken att samtliga högstadiets linjer 
(grundskolan år 7-9) måste rymmas under samma tak.  
 

”Vid införandet av enhetsskolan byggdes många stora 
skolanläggningar med anledning av samhällets 



 

10 

kommunreformer och centralistiska strömningar men också 
på grund av högstadiets tankar om olika 
tillvalsmöjligheter.” (Dranger Isfält & Ståhl 1985 s. 6)  
 

I 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) förordades en ökad integration av elever 
med olika former av funktionshinder i de vanliga klasserna. Man uppmärksammade 
också miljön i skolan som en möjlig orsak till elevers svårigheter att nå upp till 
skolans krav. Persson  (2001)  
 
Det är först i Lgr 80 som den fysiska miljön nämns: Dels betonas vikten av 
skolbibliotekets tillgänglighet. Vidare kan vi läsa att:  

 
” Kravet på elevaktiva arbetssätt utesluter en ensidig 
katederundervisning ”och ”omtanke om elevernas psykiska 
och fysiska hälsa skall prägla skolans arbete och miljö. 
Såväl lärare som skolledning, elevvårdspersonal och annan 
personal skall i samverkan med elever och föräldrar verka 
för en god arbetsmiljö” (Lgr 80 s. 20)  

 
I Lgr 80 är några av läroplanens honnörsord individualisering, elevaktiva 
arbetsmetoder och undersökande arbetssätt. Det är inte lätt att för en ensam lärare 
med 25-30 elever att förverkliga allt detta. Klassrummen ser i stort sett likadana ut 
som de gjorde i början av seklet. Den största skillnaden är att podiet som katedern 
förut stod på oftast är borta och att AV-utrustning tillkommit. Bänkar, stolar, svarta 
tavlan, anslagstavlan, fönster och en dörr - allt är i stort sett som på den tiden när 
lärarna måste bedriva förmedlingspedagogik. 
 
I läroplanen för Lpo94 kan vi slutligen läsa: ”alla som arbetar i skolan skall främja 
ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Lpo 94, s. 18). 
Vad man kan konstatera är att man har lämnat vikten av den fysiska miljön och 
sambandet med eleven för en helhetssyn. Intressant är att man i citatet ovan i Lgr 80 
nämner föräldramedverkan i den fysiska miljön.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 

3. Syfte och frågeställning 

 
Syftet med studien är att problematisera utformningen av den fysiska miljön i ”en 
skola för alla” det vill säga elever med olika förutsättningar till exempel ADHD eller 
autism.  
 
 Frågeställningarna blir därför följande: 
 
Hur uppfattas miljön av eleverna och vilka faktorer påverkar trivsel och 
välbefinnande? 
 
 
Hur ser personalen på den fysiska miljöns betydelse i ”en skola för alla”? 
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4. Begrepp i studien 

4.1 Fysiska miljön 
 
För att förklara den fysiska miljön har jag främst använt mig av Nationalencyklopedin 
(NE) och ”Litet miljölexikon” av Rosman Jahja (1995). Begreppet miljö betyder 
”mitt”, från franskan milieu, eller latinska medius locus, ”i mitten av befintligt ställe”. 
I (NE) förklaras samspel mellan omgivningen och i den verkande människor, djur, 
växter eller andra organismer. Om man läser i ”Litet miljölexikon” av Jahja (1995) 
klargörs miljön som ”yttre förhållanden som påverkar allt liv”. Denna definition 
skiljer sig från Nationalencyklopedins där miljön jämställs med det som finns i 
omgivningen.  
 
Jag betraktar den fysiska miljön som allt det som omger oss men åtskild från den 
sociala miljön. När jag skriver om den fysiska miljön i min studie menar jag 
skolhuset och dess inredning. 
 
Skantze (1989) har gjort en studie kring barn och unga i relation till skolmiljön så 
som den ofta återges när det talas om fysisk miljö och barns lärande. I sin studie 
betraktar hon den fysiska miljön som skolhuset och dess inredning, utrustning och 
utsmyckning, samt områden kring skolan som barnen använder under sin skoldag. Jag 
utgår från Skantzes beskrivning och med den fysiska miljön på skolan har jag som 
utgångspunkt delar av hennes avhandling: utrymmet (själva rummet, ljud, ljus, luft), 
inredningen (skyltning, stolar, bord, hyllor, färgsättning), och utsmyckningen 
(teckningar, konstföremål). Skantze nämner ytterligare en del: utrustningen i sin 
studie. Den har jag inte lagt någon större vikt vid i min studie. 
 

4.2 Lärande 
 
För att skriva om skolmiljön kan man inte undvika att skriva om lärandet. Ordet skola 
associeras inte bara till byggnaden, salen och interiören utan också lärandet. Att bara 
nämna den fysiska miljön vore omöjligt i en studie som denna som ska visa på 
helheten. Carlgren (1999) …ordet är starkt förknippat med skolan – man går till 
skolan för att lära. Ordet lärande är nära förknippat med miljön. Jahjas (1995) 
definition av miljön som ”yttre förhållanden som påverkar allt liv” visar på den 
inverkan som hela tiden finns i miljön under lärandet. Björklid beskriver processen 
mellan lärandet och den fysiska miljön som ett interaktionistiskt perspektiv: 
 

”Ett interaktionistiskt perspektiv innebär ett ömsesidigt 
samspel mellan personliga faktorer och miljöfaktorer. 
Individen inte bara påverkas av sin miljö utan påverkar den 
också själv och har behov av att göra det. Lärandet är ett 
resultat av interaktion mellan såväl fysisk och social som 
kulturell omgivning. Samma påverkan, såväl av sociala och 
kulturella som fysiska faktorer, kan få olika effekter på 
olika individer, liksom olika påverkan kan ge samma 
effekt. Miljön upplevs inte på samma sätt av alla individer. 
Det här synsättet får pedagogiska konsekvenser.” (jfr 
Björklid & Fischbein 1996 se Björklid s.27)  
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Piaget (1968) beskriver lärandet djupare och mer ingående och enligt honom delas 
inlärningen in i två typer. En operativt, assimilerande som passas in i ett redan 
befintligt beteende och tankesätt och en ackommoderande, ett tillskott av nya eller 
omstrukturerade beteende- och tankesätt. I samspelet med miljön och nya lärdomar 
uppkommer nya kognitiva (förståendeprocesser) tankesätt som bygger på den redan 
befintliga strukturen. Det är inte bara den kognitiva processen som gör att människan 
går vidare i sin lärdom.  Perceptionen, en människas förmåga till att uppta intryck 
från omgivningen ingår också i denna del av processen för lärandet. Utan denna del 
skapas inte den tankestruktur som leder till förståelsen.  
 
Illeris (2001) fortsätter att utveckla lärandet genom att dela upp den i tre delar: I den 
första delen betraktar han lärandet som resultatet av en individs läroprocesser. Det vill 
säga det man redan har lärt sig. Lärandet syftar också till en inre process en psykisk 
process hos individen som leder fram till resultat som kallas för läroprocesser. I den 
tredje delen visar han på ett samspel mellan den sociala och materiella omgivningen 
och individen.  
 

4.3 ”En skola för alla” 
 
Vi har alla rätt till en likvärdig utbildning (Lpo 94). Det styrs av beslut som tas på 
kommunal- och statlig nivå. Det är skollagen och läroplanen som är grunderna för det 
man styr med. Denna kommunala- och statliga styrning av skolan skapar underlag för 
utbildningsreformer.  
 
I Berg (2003) kan vi läsa om två olika slags utbildningsreformer: gränsbevarande 
reform och gränsöverskridande reform (se citat nedan). När jag använder orden 
reform, skolreform eller reformarbete gör jag det med betydelsen att jag menar båda 
typerna av förklaring. Själva ordet skolreform har betydelsen uppfostran, 
undervisning eller utbildning. (NE) 
 

”Samlad skoldag kan ses som en gränsöverskridande reform 
i den meningen att öppningar ges att komplettera skolans 
traditionella timplaner, och integrera timplanebundna och 
icke timplanebundna aktiviteter. Samlad skoldag kan å 
andra sidan betraktas som en gränsbevarande (och t o m 
gränsförstärkande) reform såtillvida att den inte primärt är 
grundad på pedagogiska överväganden utan snarare 
socialpolitiska.” (Berg 2003 s.39) 

 
Eftersom samhället förändras måste också skolan och dess utbildning förändras. Detta 
görs bland annat genom återkommande läroplansrevisioner.  
 
Ordet inkludering kan förklaras på flera olika sätt. Det som är internationellt sett mest 
gångbart enligt Haug (1998) är segregerande inkludering och inkluderande 
integrering. Den segregerande inkluderingen kallar Haug (1998) för 
specialundervisningens ursprung. Han beskriver den: 

”Det centrala är att man hittar den optimala miljön för den 
enskilda eleven. Detta innebär att man behöver rådfråga 
sakkunniga. Vad som bör bli lösningen för det enskilda 
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barnet bestäms av de sakkunnigas diagnostisering av 
barnets behov, och av de sakkunnigas värderingar av 
vilken slags organisation som passar bäst för detta barn.” 
(Haug 1998 s.20) 
 

Det är en tradition sedan (Lgr 80) som har format specialundervisningen till 
arrangemang där eleven: får vara på särskild institution eller annat ställe, får vara i 
särskolan, är med i klassen tillsammans med de andra barnen eller i mindre grupper 
utanför klassen. Den sistnämnda gruppen har till och med format den fysiska miljön 
på skolorna genom de mindre grupprum som väldigt ofta finns i anslutning till 
klassrummen. Bedömningsgrunden för om en elev ska segregeras eller inte baseras 
oftast på tester/diagnoser/eller sakkunnigs kunskap (Ahlström, Emanuelsson & Wahlin 
1986).   
 
I Lpo94 kan vi läsa följande inledande fraser om det demokratiska begrepp som idag 
ska genomsyra skolan. 
 

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. 
Skollagen (1985:1100) slår fast att verksamheten i skolan 
skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar…”(Lpo94 s.3). 
 
 

I det demokratiska begreppet som är centralt i läroplanens inledande text hänvisar 
Haug till den andra betydande integreringsprocessen, inkluderande integrering. I 
tanken om demokratin ligger en rättviseaspekt där man menar att… 
 

”…undervisningen ska ske inom ramen för den klass där 
barnet är inskriven som elev. Argumenten för detta är först 
och främst knutet till en uppfattning om social rättvisa som 
lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska 
värden.”(Haug 1998 s.21) 

 
 
Inkludering är enligt Claes Nilholm (2006) den mest korrekta användningen av det 
amerikanska begreppet ”inclusion”. Det stämmer bäst i översättningen till svenska 
men också med tanken att det är en process och inte ett tillstånd, vilket lätt ordet 
integrering kan göra. Vid användningen av ordet inkludering framhåller man en 
positivare inställning till den förändring som denna reform innebär. 
 

4.4 Autism och ADHD 

 
Att ha en funktionsnedsättning som till exempel autism är innebär att man har ett 
behov av att få miljön tillrättalagd runt omkring sig. En sådan sak som färger och en 
hög komplexitet i möbleringen kan innebära stora koncentrationssvårigheter. En 
annan funktionsnedsättning med liknande problematik är ADHD. 

 
För elever med autism och ADHD är den fysiska miljön viktig då de utgår från ett 
detaljseende för att forma sin helhet. Elever med autism väljer ut detaljer och sätter 
samman dem till egna helheter. Att göra arbetsuppgifter som är likartade är inga 
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problem när detaljseendet inte störs. Att till exempel sortera gem av något slag är inga 
problem så länge gemen liknar varandra. De Clercq (2005) 
 
Ett exempel på hur selektiviteten i autism visar sig ger Hilde de Clercq i sin bok 
”Mamma, är det där ett djur eller en människa?” Hon beskriver hur hennes son uppfattar 
en del av videofilmen Djungelboken. 
 

” I videon Djungelboken har Thomas märkt att himlen i 
bakgrunden blir ljusare och ljusare under filmens gång. Men 
vad han inte såg var att Mowgli höll på att bli strypt av 
ormen Ka. Dock såg han att en av figurerna var mörkare än 
den andra.” (De Clercq 2005 s. 61) 

 
Detta selektiva seende tydliggörs också av Christopher Gillberg (2001)som beskriver 
detaljseendet och de konsekvenser det kan få hos Asperger syndrom. 
 

”Åsynen av vissa saker, till exempel blod, hål i kläder eller 
sprickor i sömmar, kan hos personer med Asperger syndrom 
väcka både ångest och panik och leda till kaotiska 
reaktioner, under vilka barnet eller tonåringen kan skrika 
ohejdat rakt ut i luften.”(s. 84) 
 

Christopher Gillberg framhåller hur viktigt det är att ha kunskap om funktionshindret 
för att kunna skapa en harmonisk miljö för dessa elever. Detaljseendet kan ställa till 
problem då varenda liten detalj måste vara med eller finnas på exakt samma ställe 
som tidigare. Det finns ett motstånd mot förändring. De ser detaljer men förstår inte 
hela begrepp. 
 
För elever med detta detaljseende krävs det stor energi för att kunna bygga ihop 
helheten. Det vanliga sättet att varsebli något sker genom att synintryck omedelbart 
sammankopplas med funktionalitet. Här sker funktionaliteten genom att: ”Personer 
med autism måste så att säga översätta hela perceptionen från iakttagelse till funktion. ”( De 
Clercq 2005  s. 21) 

 
Vid inlärning där energin måste läggas på koncentrationen för kunskapsintag är det 
för många personer med autism viktigt med små rena ytor. ”Om man är på ett litet 
område har man mindre detaljer att ta hänsyn till än på större platser”, ”Thomas arbetar bäst i 
en så kal miljö som möjligt i skolan” (De Clercq 2005 s 99)  
 
Med tanke på problematiken kring de autismliknande symtomen eller ADHD 
symtom så ställs det specialpedagogiska dilemmat till sin spets vid ett möte i ”en 
skola för alla”. Hindren som så uppenbart finns i dessa båda former av 
funktionshinder är ett av skälen till intresset för att skriva detta arbete.  
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5. Teoretisk utgångspunkt 
 
I mitt arbete har jag grundat teorin bland annat från Laike (1995). Han har generellt 
sett använt sig av tre olika beskrivningar av miljön för att i sin avhandling kunna visa 
på barns välbefinnande i den fysiska miljön. De tre miljöfaktorerna är följande: 
komplexitet, helhet och rumslighet. Ett rum med hög ”komplexitet” är belamrat med 
böcker, papper och pärmar. Man ser ingen ren, ledig yta. Motsatsen är, ett rum med 
låg ”komplexitet” som är rent från ”prylar” och har en helhet i inredningen och 
möbleringen. Rummets volym och upplevelse av rummet kallas för ”rumslighet”. Det 
kan till exempel vara dagsljus och fönstrens placering. Där det finns dåligt med till 
exempel dagsljus är rumsligheten låg. När rum upplevs som en helhet har inredningen 
och möblering komponerats så att de ger ett sammanhängande intryck. 
 
Torbjörn Laike betonar vikten av att i en bra miljö ska rummet ge en helhetsfaktor i 
former och färger. Ett harmoniskt rum har en hög helhetskänsla. 
 
Specialpedagogens dilemma i att kunna skapa en skola för alla blir då att kunna ge en 
helhet i den fysiska miljön men samtidigt ge sinnena ”lagom” med stimulans. Detta 
för att göra både den inåtvända individen och den utåtriktade personligheten nöjd. För 
att vi ska må bra behöver vi olika mycket sinnesstimulans. Vissa människor behöver 
mer stimulans1 andra mindre stimulans2. 
 
I Laike (1995) kan vi utläsa att de förskolor där man inte noggrant planerat inredning, 
form och färg och inte skapar helhet mådde barnen sämre och blev stressade och mer 
utåtagerande. Han visar också på hur barn med olika funktionshinder blir behjälpta av 
olikheter i den fysiska miljön. 
 

”…physical environments with high complexity may have 
a therapeutic impact on children with hyperactive behavior 
(Zentall, 1984) whereas low complexity environments will 
be benevolent to autistic children (Suedfeld, 1980 se Laike 
1995 s. 9) 
 

Med tanke på problematiken kring ADHD och autismliknande funktionsnedsättningar 
ställs det specialpedagogiska dilemmat på sin spets i en process som inkludering 
innebär. Med dessa tankar som visar på den fysiska miljöns problematik i en sådan 
utveckling har jag intervjuat skolelever i årskurs 9 för att kunna visa på möjligheterna 
och hindren för trivseln i den fysiska miljön. Tanken är att arbetet ska komma till 
användning i framtiden vid en eventuell inkluderingsprocess. 
 

5.1 Komplexitet, helhet och rumslighet 
 
En bedömning av utrymme, inredning och utsmyckning som visar vilken påverkan 
den har på människor finns i det schema som Laike använder i sin doktorsavhandling 

                                                 
1 extrovert  
 
2  introvert 
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(från Küller 1991) (se bilaga G). I teoridelen förklarar Laike det grundläggande 
antagande som man har i miljöpsykologin följande: 
 

This assessment was, as Küller wrote ”closely related to the 
impact environments make on people”. One basic 
assumption in environmental psychology is that the 
environment has an impact on the wellbeing of humans. 
(Laike 1995 s. 13) 

 
 
I schemat finns tre delarna som är intressanta för att användas i denna studie: 
 

1. Komplexitet, vilken anger miljöns livlighet och komplexitet: det vill säga 
mått på hur intensiteten, kontraster och överflöd i miljön upplevs. 

2. Helhet, visar hur väl komponenter/delar i miljön passar och fungerar 
tillsammans 

3. Rumslighet, miljöns avgränsning eller utsträckning 
    

Det är alltså generellt sett dessa tre faktorer som enligt avhandlingen påverkar 
barnens välbefinnande. Han delar in dem i två delar hög eller låg. I ett rum med hög 
komplexitet är rummet fullt med intryck när man kommer in i det, det vill säga det är 
litet och arbetsbord och anslagstavlor är täckta med informationsblad, mönstrade 
gardiner och färgstarka väggar i olika färger med mera. I det motsatta rummet, låg 
komplexitet är rummet rent och lugnt i framtoning. Det har lugna färger på väggarna 
och i rummet finns inte mycket intryck som stör sinnet. När man har möblerat så man 
känner att man får ett harmoniskt möte mellan möblerna och rummet, en enhetlig 
miljö man har skapat helhetskänsla i rummet. Placeringen och tillgången av lampor 
men också möjligheten till dagsljusets utnyttjande i lokalen är ett exempel på vad 
rumslighet står för. 

     
Laike menar att eleven påverkas av den fysiska och sociala miljön på olika sätt. Ett 
rum med hög komplexitet och hög helhetsfaktor är en bra miljö. Då är former och 
färger samordnade till en helhet. Låg komplexitet och hög helhet ger däremot en 
tråkig miljö, med för lite sinnesstimulans.  
 

”Activation, as described in arousal theory, lends support 
from two areas of research, one of which is the field of 
sensory deprivation. Studies on autistic children seem to 
indicate that they will react to sensory deprivation in a 
positive manner (Suedfeld, 1980). From the environmental 
psychology´s point of view, sensory deprivation may be 
considered to take place in monotonous environments, 
which will contribute very little to the activation of the 
organism. On the other hand, stress research has identified 
various adverse effects of overstimulation. The importance 
of the stress concept for environmental psychology 
emanates from the definition of stress as a generalized 
response to environmental factors (Selye, 1956). However, 
this straightforward view on the relationship between 
overload and stress is now being replaced by more elaborate 
models in which cognitive or motivational factors are 
assumed to mediate the stress reaction.” (Laike 1995 s15) 
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Olika personligheter behöver olika mycket sinnesstimulans för att uppnå ett 
välbefinnande. Det beror på att människor är olika känsliga för mängden 
sinnesintryck. De introverta behöver färre och inte så mycket stimulans för att 
komma i balans och må väl. De extroverta har så att säga en finmaskigare 
uppfattningsförmåga och kräver därför mer för att känna sig stimulerade. Rum med 
hög komplexitet är mer stressiga. Miljön måste vara lite dämpad för att passa alla. 
 
Det som fångar våran uppmärksamhet eller får oss att orientera oss i rummet göra att 
vi vänder oss mot och koncentrerar oss mot målet till exempel vatten som porlar eller 
något ljud. Enligt Kaplan (1987) så kräver en utsmyckning som är tråkig, förvirrande 
eller riskabel onödigt mycket uppmärksamhet från oss, vilket genast leder till mental 
trötthet. Stärkande inredningsdetaljer som bland annat springbrunnar ger oss 
återhämtning. 
 

”Orientation may be defined either as the concentration of 
thought on an object, or close and careful observing or 
listening. In the former case we may speak of attention and 
in the latter of orientation. Any moderate change in the 
environment is likely to attract a person´s attention. He or 
she will turn eyes, head or body toward the source of 
stimulation. According to Kaplan (1987) environments that 
are boring, distracting or unsafe require extensive use of 
attention, ultimately leading to mental fatigue, whereas 
restorative environments, including wilderness, gardens and 
running water, may lead to the recovery of what this author 
calls directed attention.” (Laike 1995 s.15) 

 
Laike (1995) ser på känslan av den fysiska miljön som en process. Denna process 
beskriver han i en figur hämtad från Küller. Det är en modell av barnet i ömsesidig 
påverkan med miljön (se bilaga G). Han sätter barnets känsloläge i mitten för att 
omges av aktivitet (t ex lek och utbildning), sig själv (t ex personlighet och 
erfarenheter), sociala nätverk (t ex familj och vänner) och den fysiska miljön (t ex 
hemmet och skolan). Från de fyra delarna går det pilar in till barnets känsloläge. Det 
går också pilar från mitten ut till de fyra faktorerna, aktivitet, sig själv, sociala 
nätverk och den fysiska miljön. Pilarna som går till och från det känslomässiga läget i 
mitten justerar sig så att barnet hela tiden anpassar sig mot de fyra delarna. De fyra 
delarna modererar, jämnar ut sig sinsemellan. Eftersom ändamålet med denna studie 
är att undersöka skolans fysiska miljö kommer jag bara att använda mig av en av 
dessa delar, Physical environment ( Home, Daycare center, School, Outdoor 
environment). 
 

5.2 Tidigare forskning 

 
För att kunna redogöra för den tidigare forskningen som finns under de områden som 
denna studie är tänkt att omfatta har jag tagit del av en hel del forskning. Det har inte 
varit någon enkel uppgift att renodla forskningsfrågan vilket har bidragit till en större 
tid och arbetsmässig börda än vad jag från början hade tänkt. Trots detta tror jag att 
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jag genom styckena Tidigare forskning och Teoretisk utgångspunkt har kunnat täcka 
dessa områden utifrån den forskning som finns att ta del av idag.  
 
Enligt Björklid (2005) finns det en hel del forskning som handlar om den fysiska 
miljön och forskningen om lärandet, inlärningen och undervisningen. Det är dock få 
studier som är koncentrerade på den fysiska miljöns betydelse för reformarbetet men 
de som finns visar på betydelsen av forskning i detta område (t ex de Jong 1996). 
 
Elevers välbefinnande, den fysiska miljöns utformning och användandet av 
reformerna i organisationen flätas samman till en helhet som kan se väldigt olika ut. 
Detta beskriver de Jong i en pågående studie Fysisk miljö som pedagogiskt 
forskningsområde. Hon fortsätter med att beskriva komplexiteten i studien. 
 

”Ett syfte med studier av samspelet mellan utformning, 
användning och upplevelser är att få kunskap om viktiga 
rumsliga egenskaper och om de bidrar till eller hindrar 
verksamheten. ”(de Jong se Åkerblom 2004 s. 135) 

 
 Birgit Cold (2002) skriver att det är svårt att bestämma hur stor betydelse som 
estetiska intryck av skolbyggnaden har för lärandemiljöer. Men enligt hennes egen 
och andras forskning framhävs betydelsen av den estetiska kvaliteten för både 
psykiskt och fysiskt välbefinnande och därmed för lärandemiljöer. Ett oengagerat 
intryck som till exempel dålig ordning, bristande städning och negativ information, 
förmedlar ett negativt budskap om bristande omsorg. Detsamma framhåller Britt-
Marie Kluge (2002). Det påverkar enligt hennes studie verksamhetens sociala 
interaktioner. Den fysiska miljön sänder budskap till eleverna som talar om huruvida 
man är välkommen eller inte i miljön. Ann Skantze (1995) skriver att rum borde visa 
att barnen är välkomna och att kunskap är viktigt. 
 
I flera forskningsrapporter betonas vikten av helheten, varken det gäller 
inomhusmiljön eller utomhusmiljön.  Kopplingen mellan rum inom huset och rum 
utom huset har arkitekt Lars Lindstaf arbetat mycket med. Förutom Ann Skantze 
(1989) och Torbjörn Laike (1995) så lägger både Birgit Cold (2002) och Marjanna de 
Jong (1996) vikten vid den rumsliga helheten. Varken det är miljöns helhet i material 
och organisation av tid och rum som till exempel Elisabeth Nordin-Hultman (2005) 
vill visa vikten av eller den fysiska inomhusmiljön som både Ann Skantze och 
Torbjörn Laike visar i sina studier.   
 

”Har under alla år strävat efter att se skolmiljöerna som en 
helhet. Särskilt intresserar jag mig för kopplingen mellan 
de invändiga rummen och de utvändiga och de möjligheter 
som denna koppling ger socialt, pedagogiskt och 
arkitektoniskt.” (Lindstaf se Åkerblom 2004 s.76) 
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6. Metod 

6.1 Kvalitativ och kvantitativ 
 
Denna studie är i grunden en kvantitativ studie med en kvalitativ karaktär i 
intervjudelen. Den kvalitativa ansatsen som genom att försöka förstå och analysera 
helheter ger en djupare innebörd genom att forskaren sätter sig in i och försöker förstå 
hur människor tänker. Till skillnad mot den kvantitativa där man genom statistik 
bearbetar olika siffror av insamlat material för att belysa forskningsproblemet. Patel 
& Davidson (1995) Vid den kvalitativa forskningen lägger man större vikt vid ord än 
i den kvantitativa. Det man strävar efter är att försöka förstå och analysera helheter. 
Eftersom detta arbete består av flera delar, både datainsamlat material och 
intervjustoff har jag tagit till mig båda metoderna i arbetet.  
 
Den inledande och huvudsakliga metoden är den kvantitativa i form av 
enkätundersökningar. Det kvalitativa informationsmaterialet har fått ge stöd åt de 
kvantitativa samtidigt som en enskild analys av dessa också förekommer. (Bryman 
2005 s. 415)  
 
Jag har i huvudsak valt att använda mig av kvantitativ forskningsmetod vid frågorna 
om trivseln av den fysiska miljön och uppfattningen av den fysiska miljön och tanken 
om reformarbetet i skolorna. Dessa frågor har ställts i enkätundersökningar (bilaga A 
och C). 
 
Vid intervjuerna med elever i fråga om den fysiska inomhusmiljön och hälsan (bilaga 
E och F) har valet varit att använda kvalitativ forskningsmetod, för att på så vis få en 
djupare förståelse av problemområdet. En del av Torbjörn Laikes metod är liknande 
och jag följer då också hans sätt att ställa frågor på (se bilaga F). Patel & Davidson 
(1995) menar att ambitionen är att försöka förstå och analysera helheter. Frågorna har 
varit muntliga med tanken att i huvudsak tillföra korta svar, det har dock funnits plats 
för spontana kommentarer i samtliga frågor.  
 

6.2 Undersökningsgrupp 
 
Utgångspunkten var att det tidsmässigt skulle vara möjligt att göra en 
enkätundersökning på tre skolor i X. Av de tre skolorna valde jag att begränsa mig till 
elever i årskurs nio eftersom de har längst erfarenhet av lokalerna. På samtliga tre 
skolor har även lärarna fyllt i en enkät. I de muntliga delarna har intervjuer skett med 
sexton till tjugo elever på varje skola.  
 

6.3 Urval 
 
Undersökningen som jag har gjort utförs på tre skolor med år 9 i stad X. Jag har valt 
att begränsa mig till elever i årskurs nio eftersom de har längst erfarenhet av 
lokalerna. Var femte person från klasslistorna togs ut för att svara på elevenkäten. I de 
muntliga delarna har intervjuer skett med sexton elever på varje skola. Enligt Laike 
(1995) ger 15-20 elever tillräcklig reabilitet. Det vill säga att ett antal på 16 elever 
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skulle vara tillräcklig för tillförlitligheten av denna undersökningsdel. Urvalet för 
enkätundersökningarna har för lärare och ledning varit 10 per skola. Detta medförde 
att skola C fick fler elever än B och A då där gick en klass extra. 
 
   
Skola  Antal 

elevenkäter 
Antal 
personalenkäter 

Bortfall 
elevenkäter 

Bortfall 
lärarenkäter 

A 27 st 7st inget 3 st 
B 27 st 8 st inget 2 st 
C 39 st 4 st inget 6 st 
 
 
I kolumnen ovan kan man utläsa antal och bortfall för enkätundersökningarna. Vid de 
få tillfällen där det saknades elever fyllde man på med 4:e eller 6:e eleven från 
klasslistan. Jag gjorde valet att se det som att personal är lärare och rektorer. Vid de 
muntliga intervjuerna togs ingen notis om ordningsföljden på klasslistan utan 16 
elever pekades ut i varje klass för att intervjuas.   
 

6.4 Genomförande och datainsamling 
 
 I ett inledande skede valde jag att gå ut till en av skolorna och fotografera för att göra 
ett försök till ett observationsschema. Jag tog kort i ett stort antal olika lokaler på 
skolorna och har liksom Laike valt (1995) att begränsa mig till de tre lokaler som 
används mest. I mitt fall blev det korridoren, klassrummet och fritidsgården.  
 
Därefter utarbetade jag enkäterna (se bilaga A och C). Elevenkäterna ligger till grund 
för mina slutsatser om hur eleven uppfattar den fysiska miljön medan enkäten till 
lärare och ledning ligger till grund för mina slutsatser om den fysiska miljön följer 
reformarbetet på skolan. 
 
För att få en kompletterande bild av enkäten intervjuade jag 16 elever på respektive 
skola (B-schemat) enligt Torbjörn Laike (Bilaga F). Jag intervjuade inte samma 
elever som fått enkäten. Jag frågade eleverna hur de upplevde möblerna i korridoren, 
fritidsgården och i klassrummen på skolan. 
 
Intervjudelen är upplagd på samma sätt som den som är representerad i Torbjörn 
Laikes avhandling (1995)(A-schemat) och är gjord med utgångspunkt från likvärda 
frågeställningar (nedanstående hälsokriterier), (Bilaga E). Samtliga delar i min 
undersökning är anonym, inga namn på skolor eller elever kommer att finnas. I en 
enkel muntlig intervjudel har eleverna fått svara på frågor angående deras hälsa 
kopplat till de tre utvalda lokalerna. De hälsokriterier som togs upp var delade i två 
grupper 1) Om något av rummets utformning/design får dig att känna: stress, 
tristess/leda, huvudvärk eller allergi, 2) Hur upplevelsen var av: rumstemperatur, 
ljuset, harmoniering av färger, möblerna och ljudet i de valda lokalerna. 
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6.5 Etik 
 
Bryman (2005) tar upp fyra grunder som berör de etiska frågorna: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 
Jag redogör för hur de fyra etiska principerna är uppnådda i studien i stycket nedan. 
 
Vid samtliga enkätundersökningar har biträdande rektor informerat elever och 
personal om att denna undersökning är helt anonym och frivillig. Det finns inget som 
helst tvång till att delta. Enkäten var utformad på ett sådant sätt att detta inte kunde 
misstas då det inte var utsatt plats för namn eller klass. 
  
Vid intervjutillfällen har eleverna vid alla tre skolorna tidigare blivit informerade av 
biträdande rektor om frivilligheten i att delta och att undersökningen är anonym. Vid 
intervju situationen är det viktigt att den intervjuade personen inte upplever några 
svårigheter under intervjun. Det ska råda en respektfull inställning mellan 
intervjuaren och den som intervjuas (Kvale 1997). Frågorna var vid utfrågningen 
korta och okomplicerade. Det fanns möjlighet att endast svara JA eller NEJ om så 
önskades. 
 
I slutdiskussionen finns bilder från de tre skolor som studien grundar sig på. Vid 
samtliga tillfällen har biträdande rektor gett godkännande efter frågan om lov. Vid ett 
par bilder förekommer det elever. De är samtliga tillfrågade om de vill vara med på 
bilden. 
 
All material som är insamlad: enkätundersökningar, intervjuer och bilder är endast till 
för att användas i studien för att kunna hålla sig till forskningens syfte och 
frågeställning. Det viktiga är att förhålla sig till den problemställning och det syfte 
som är fastställt i undersökningen och ingenting annat (Silverman 2001)  
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7. Beskrivning av skolorna och observation 
 
 
Nedan kommer en sammanfattande beskrivning av skolorna med en observation av 
korridor, klassrum och fritidsgård. Beskrivningen av skolorna är tagna från 
Skolverkets bedömning (2005-2006). Bilderna är tagna med tillåtelse från Biträdande 
rektor på respektive skola. Vid de tillfällen  där det finns personal eller elever med på 
bilden är samtliga tillfrågade om deras medverkan. 
 

7.1 Skola A 
 
Skola A är en 7-9 skola med 425 elever och ca 40 vuxna. Upptagningsområdet är 
stort. Utbildningen vid skolan är organiserad i två arbetsenheter med en biträdande 
rektor som ledare för varje enhet. Därutöver finns det olika arbetslag som samarbetar 
kring ämnesutveckling och ämnesintegration. Skolans vision är att ge ungdomarna 
goda verktyg i baskunskaper och social kompetens för att kunna delta i en framtid 
som hela tiden förändras. Skolan har en omfattande satsning på musik och kultur. 
 
 

 
 
 
 
När man kommer till Skolan är det svårt att utanför hitta någon entré som känns 
naturlig att gå till för att komma in. Själv gick jag runt skolan för att hitta en dörr att 
komma in i. 
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No-salarna på Skola A har relativt nyligen fått nya golv och blivit allmänt 
uppsnyggade med nyslipade väggar. Det är nya stolar och bord för eleverna. De salar 
som används till so-,sv-, eller ma,-salar är traditionella, likaså bild- och musiksalarna. 
 
 

 
 
Det finns genomgående många och långa korridorer liknande den på bilden. Lysrören 
går längsmed väggen och det är ett irriterande blinkande av ”lågmält” ljus som man 
möts av. Lysrören är placerade ovanför skåpen. 
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 Fritidsgården är relativt nyrenoverad. Den har en trevlig ljusgrön färg. Det finns 
fönster mellan ett större allrum och biljardbordet vilket ger närhet och kontakt. Det är 
stora glasfönster till ”kiosken” där försäljning sker mot allrummet. 
 

7.2 Skola B 
 
Skola B bedriver verksamhet för grundskolans årskurser 7-9. Inom skolans lokaler 
ligger också fritidsgården. Bebyggelsen är blandad liksom elevernas kulturella och 
socioekonomiska bakgrund. Cirka 38 procent av eleverna har annat modersmål än 
svenska. Andelen nyanlända invandrare har sjunkit på senare tid. Mångfald, såväl i 
socialt, religiöst som kulturellt hänseende utmärker skolans verksamhet. Skolan anger 
i sin arbetsplan skolans utfästelser och verktyg för ett antal områden, som man anser 
centrala för att nå målen. Dessa områden är arbetsorganisation, arbetssätt, 
kunskapssyn och lärarrollen. Skolan har skapat en idrottsprofil för elever som är 
aktiva i sitt idrottsutövande och en tät samverkan med idrottsföreningar har byggts 
upp.  
 

 
 
Korridorerna är långa med skåp på en sida där det är smalt och vid öppningar 
mittcentrerade, liknande både skola A och skola C 
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Liksom på skola A har skola B traditionella klassrum. På skola A var syslöjdsalen 
nyrenoverad. Det var den också på skola B.  

 

 
Fritidsgården på skola B var omtyckt av de flesta eleverna. På bilden kan vi se de 
oxblodsfärgade väggarna och den, för syftet väl anpassade inredningen. 
 

7.3 Skola C 
 
Skola C är organiserad i tre enheter med knappt 200 elever, och cirka 20 lärare i varje 
enhet. Enheterna är i hög grad självstyrande och leds av rektor alternativt biträdande 
rektor. Varje enhet har en egen del i byggnaden där huvuddelen av elevernas 
undervisning bedrivs. Skolan har en särskild undervisningsgrupp för elever med 
speciella behov. Skolan har en aktiv och engagerad föräldraförening.  
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Skola C har trevligt blå- och vitfärgade skåp. De är placerade liknande som skola A 
och B men eftersom skolan består av tre enheter kan eleven få skåp i närheten av sin 
enhet. De behöver inte förflytta sig någon längre sträcka för att hämta böcker. 

 

 
En bildsal med stora fönster tillför mycket ljus. Bord och stolar är placerade 
mittcentrerade i den övre vänstra delen kan man gå upp till en alkov för att finna 
drejskivor. Salen är målad med en vit ljus färg som bryter bra med de blå 
kompletterande gardinerna och färgklickarna som de blå skåpen och dörrar utgör. Till 
höger en vanlig traditionell skolsal det lilla fönstret till höger gör att man får kontakt 
med det öppna grupprummet som ligger alldeles utanför. 
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Hela skola C utgör ett öppet och välkomnande intryck. Detta visar inte främst 
fritidsgården som med alla sina fönster och de ljusa väggarna ger en mycket luftigt 
känsla. De stora fönsterna som går från golv till tak ger en inbjudande känsla mot 
biblioteket.  
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8. Resultat 

8.1 Resultat av inredning och möbler elevenkäter 

8.1.1 Upplevelsen av inredning och möbler 

 
Resultatet av elevenkäten visar med övervägande elevantal att i den skola som har 
bättre och nyare inredning och möbler påverkar dessa koncentrationsförmågan 
mindre. På motsvarande sätt tycker eleverna på denna skola att möblemanget i 
klassrummet har liten eller ingen betydelse.  
 
 

 
Figur 1 I elevenkäten var frågan följande: Hur 
upplever du att din skola är inredd? 

Figur 2 I elevenkäten fanns följande fråga: Hur 
tycker du bord, bänkar och skåp är?

 
 

 
Figur 3 I elevenkäten fanns följande fråga: Hur 
påverkar möblerna din koncentration? 

Figur 4 I elevenkäten fanns följande fråga: Är 
det viktigt för dig vilka möbler som används i 
klassrummet?
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 Observera att i ( figur 1) på skola A och B anser hälften av eleverna att inredningen 
var dålig medan på skola C som är nyrenoverad anses inredningen vara bättre jämfört 
med de andra skolorna.  
 
Även då det gäller bord, bänkar och skåp (figur 2) anser eleverna på skola C att dessa 
är acceptabla eller bra medan på de andra två skolorna anser respondenterna att bord, 
bänkar och skåp är acceptabla eller dåliga.  
 
På alla tre skolorna i (figur 3) anser majoriteten av eleverna att möblerna inte påverkar 
koncentrationen i någon större grad. På skola C med nyare möblemang och inredning 
påverkas koncentrationsförmågan mindre av möblerna än för eleverna på de övriga 
två skolorna. 
 
 I figur 4 ser man att majoriteten anser att det har liten eller nästan ingen betydelse 
vilka möbler som används i klassrummet. I skola B ligger tyngdpunkten på att det är 
större betydelse vilket möblemang som används jämfört med skola A. På skola C med 
nyare och bättre inredning och möblemang tycker flertalet av eleverna att det har liten 
eller nästan ingen betydelse vilket möblemang som används i klassrummet.  
 

 

 
Figur 5 I elevintervjuerna ställdes följande fråga: Hur upplever du ljuset i de tre utvalda lokalerna: 
korridor, fritidsgård och klassrum?  
 

I figur 5 ser man att på skola A accepterade de flesta eleverna möblerna enligt enkäten 
och intervjuerna visar att man tycker möblerna i fritidsgården är bra medan ungefär 
hälften tycker att möblerna är bra i klassrummen och korridorerna. För skola B visar 
enkäten att elevernas omdöme väger mot att möblerna anses dåliga. Intervjuerna visar 
tydligt samma resultat med undantag av fritidsgården. För skola C visar enkäten att 
flertalet elever tycker att möblerna är acceptabla eller bra. Intervjuerna visar att alla 
elever som svarade på frågan om möbler och fritidsgården tyckte dessa var bra medan 
hälften tyckte att möblerna är bra i klassrum och korridor och den andra hälften att de 
är dåliga. 
 
Om man jämför resultatet av intervjuerna mellan skolorna finner man att på alla tre 
skolorna tycker man att möblerna i fritidsgårdarna är bra medan träbänkarna i skola 
B:s korridorer gör att de flesta eleverna där inte tycker om möblemanget. Möblerna i 
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klassrummen tycker omkring hälften av eleverna är dåliga på alla tre skolorna, 
framförallt tycker man att stolarna är obekväma. 
 
Observerbart är att hälften av eleverna på samtliga skolor tycker att stolarna i 
klassrummen är obekväma. Det är i klassrummet som man tillbringar den mesta tiden 
därför borde det vara just där som man har det bekvämast. Många kommenterade 
stolar och bänkar som är alldeles för hårda. Vissa av respondenterna visade på 
missnöje i just denna fråga då man vid flertalet tillfällen hade bett om dynor till 
stolarna under klassråden. Enligt Gudmundsson… 
 

…”så vilar ¾ av din vikt på några kvadratcentimeter när du sitter. Det 
gäller att vara väl ”uppstoppad” i baken om man ska sitta på en hård stol en 
hel dag. Välj därför stolar med stoppade sitsar eller skaffa lösa dynor till 
stolarna” (Gudmundson, 1997, s.69)”. 

8.1.2 Harmonieringen av färgerna 

 
I enlighet med Laike (1995) är harmonieringen av färger mellan olika rum viktiga. 
Skola C har efter resultaten av elevintervjuerna en god harmoniering medan de övriga 
skolorna är sämre. Eleverna på skolorna A och B upplever färgsättningen som ej 
behagliga och skola B har sämre harmoniering mellan färgerna i olika utrymmen än 
skola A. 
 

 
Figur 6 I elevenkäten fanns följande fråga: Är 
färgerna på skolan behagliga? 

Figur 7 I elevenkäten fanns följande fråga: 
Passar färgerna ihop mellan klassrum och 
korridor?

 
På skola C tycker majoriteten av de tillfrågade eleverna att färgsättningen är behaglig 
medan man på de andra två skolorna är mindre nöjd med färgsättningen. Det är en 
markant skillnad mellan den nyrenoverade skola C och de två andra i figur nr 6.  
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När man tittar på figur 7 så märker man att även här utmärker sig den nyrenoverade 
skola C positivt. Den skola som har sämst harmoni mellan färgsättningen mellan 
korridor och klassrum är skola B.  
 
 

 
Figur 8 I elevintervjuerna ställdes följande fråga: Hur upplever du harmoniering av färger i de tre 
utvalda lokalerna: korridor, fritidsrum och klassrum? 
 

Elevenkäten visade att eleverna på skola A och B tyckte ganska lika om 
färgsättningen på sina respektive skolor. Resultatet för bägge skolorna var att eleverna 
inte uppfattade harmonieringen av färgerna som behagliga. Samma sak gällde också 
harmonieringen av färger mellan korridor och klassrum även om flera på skola A inte 
hade någon åsikt jämfört med skola B. På skola C var resultatet betydligt bättre för 
både färgsättning som harmoniering mellan korridor och klassrum. Intervjuerna här 
visar på att i alla tre skolor är man nöjd med färgsättningen i fritidsgården. Eleverna 
på skola C ger även i intervjuerna uttryck för att man tycker om färgsättningen på 
skolan i korridor som i klassrum. Resultaten av intervjuerna på skola A och B följer 
också de enkätresultaten. Märkbart är att färgsättningen speciellt i korridorerna och 
klassrum inte upplevs som positivt. 
 
Förändringar stimulerar och färger kan användas i stämningsskapande syfte 
(Gudmundsson 1997). Detta utnyttjas enligt min mening i endast en av de tre utvalda 
lokalerna på de samtliga skolorna, fritidsgården. På den ena skolan har man målat 
fritidslokalen i en oxblodsfärg som ger en stämningsskapande atmosfär, den är 
omtyckt av eleverna, kommentarerna i intervjun visar detta: ”funkar, fint”, ”bra, bättre 
färger”, ”ok, olika färger bra”, ”finns färger bra kombination”, ” helt ok”, ”helt okej” och 
”bra” eller ”fint”. En elev har dock svarat: ”i fritidsgården… när man koncentrerar sig får 
man ont i huvudet”: färg appellerar inte alla. I skola A har man en relativt nyrenoverad 
fritidslokal där man har målat i en ljusgrön nyans och i skola C är det en vit färg i 
grunden men väggen kläs av elevers målade alster och nyupphängda affischer. 
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8.1.3 Belysning och fönster  

 
Ljuset är viktigt och på alla tre skolorna upplever flertalet eleverna ljuset som bra eller 
mycket bra. Den logiska följden av detta är att flertalet elever som upplever 
belysningen som sämre tycker att den inte är tillräcklig för läsning och skrivning. 
 
 

 
Figur 9 I elevenkäten fanns följande påstående: 
Jag är nöjd med belysningen/tycker att den är 
tillräcklig! 

Figur 10 I elevenkäten fanns följande 
påstående: Jag ser bra när jag läser och skriver 
i skolan! 

 

 
Figur 11 I elevenkäten fanns följande fråga: Finns det fönster i samtliga klassrum? 
 

 
På den nyrenoverade skola C upplever majoriteten av eleverna att de har en bra 
belysning. På de övriga två skolorna upplever hälften av de tillfrågade eleverna att de 
har acceptabel eller bra belysning. 
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Skola C utmärker sig mycket positivt och även här tycker majoriteten att de har bra 
belysning för läsning och skrivning. Även på de övriga skolorna anser majoriteten att 
de har bra ljus för läsning och skrivning även om inte lika bra som skola C. 
 
På frågan om det finns fönster i samtliga klassrum har 6 elever på skola A  svarat att 
de har klassrum utan fönster och på skola B 1 elev. 
 
 
 

 
Figur 12 I elevintervjuerna ställdes följande fråga: Hur upplever du ljuset i de tre utvalda lokalerna: 
korridor, fritidsrum och klassrum? 
  

Även då det gäller ljus utmärker sig skola C som den bästa både enligt enkätsvaren 
och enligt intervjusvaren. De övriga två skolorna är också bra men kommer inte upp i 
C: s standard enligt enkäterna. Intervjusvaren ger också ett gott omdöme från eleverna 
men i skola B: s klassrum upplevs belysningen som dålig av 5 elever och som 
acceptabel av ytterligare 2 elever medan alla elever på skola A upplever belysningen 
som bra i sina klassrum. Denna skillnad visar inte enkätsvaren. Ett par av eleverna på 
skola B upplevde dock belysningen som för skarp. 
 
I den nyrenoverade skolan upplever inga elever att det finns klassrum utan fönster och 
även den har den klart bästa belysningen. I intervjuerna upplevdes belysningen oftast 
som positiv: ”i klassrummet kan man släcka och stänga och få ljuset starkare om man vill: 
BRA”, ”det är bra att det är ljusare i klassrummet”, ”mörkare i fritidsgård, skönt”.  
 
I arbetsmiljölagen kan vi läsa att dagsljus och belysning är viktiga aspekter i kravet på 
synbarhet så att arbetsuppgifterna enkelt kan uträttas och man eftersträvar 
uppfattningen av detaljseendet. Ljuset ska medverka till att rummet omkring oss blir 
fattbart och begripligt. Felaktigt utformad belysning bidrar till att man blir trött i 
ögonen, kan få huvudvärk och spänningar i nacke och rygg. 
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8.1.4 Ljudnivån 

 
Enkätsvaren visar att rent generellt upplevs ljudnivån som mest störande i skola A och 
minst i skola C. Då det gäller störande ljud i klassrum är skola B sämst. I en 
jämförelse med elevintervjuerna visar det sig att det framförallt är i korridorerna på 
skola A som ljudnivån upplevs som hög men i klassrummen upplevs den som ej 
störande. 
 

 
 
Figur 13 I elevenkäten fanns följande fråga: 
Hur upplever du ljudnivån på skolan? 

 
Figur 14 I elevintervjuerna ställdes följande 
fråga: Upplever du att det förekommer 
störande ljud under lektionerna (till exempel 
ljud från ventilationstrummor, störande ljud 
från korridorerna, ekande i salen osv.)
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Figur 15 Finns det en lugn plats för dig att gå undan och läsa (till exempel på rasten)? 
 
 
Frågeställningarna om ljudet i figur 15 – 17 visar att skola C hade det resultat som visade på flest 
nöjda elever.  
 
En bra skollokal skall vara så ljudisolerad att inga störande ljud utifrån hörs som kan upplevas 
som störande på lektionerna. Skola B har klart sämst ljudisolerade klassrum, skola C bäst även 
om 20 % av eleverna upplever störande ljud under lektionerna. 
 
De flesta som svarat ja i (figur 16) på denna fråga har angett biblioteket som den plats där de 
finner lugn för att kunna läsa. Skola A och B har dock majoriteten av eleverna angivit att de ej 
funnit en lugn plats på skolan men en del har också skrivit att biblioteket ofta är stängt. 
 

 
Figur 16 I elevintervjuerna ställdes följande fråga: Hur upplever du ljudet i de tre utvalda lokalerna: korridor, 
fritidsgård och klassrum?  
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Enkätsvaren visar att rent generellt upplevs ljudnivån som mest störande i skola A och minst i 
skola C. Då det gäller störande ljud i klassrum är skola B sämst. I en jämförelse med 
elevintervjuerna visar det sig det framförallt är i korridorerna på skola A som ljudnivån upplevs 
som hög men i klassrummen upplevs den som ej störande. Då det gäller ljudnivån i klassrummen 
får skola A gott betyg i intervjuerna medan ungefär hälften upplever störande ljud i klassrummen 
enligt enkäterna. För skola B ger både enkätsvaren och intervjuerna att det förekommer störande 
ljud i klassrummen. Skola C har bättre resultat i enkäterna än i intervjuerna om man jämför 
skolan med de övriga. 
 
Eleverna på skola C anser att ljudnivån överlag är acceptabel och 80 % upplever inga störande 
ljud under lektionerna och flertalet har även funnit en lugn plats på skolan där de kan dra sig 
undan för att läsa. Resultatet för de två övriga skolorna är ganska likvärdiga men på skola B 
upplever majoriteten av eleverna störande ljud utifrån, i lektionssalarna. Enligt arbetsmiljölagen 
är…  
 

”… det ljud som oftast leder till huvudvärk och koncentrationsproblem är det störande 
buller som uppstår vid aktiviteter i klassrummet. Man kan också bli irriterad av 
bakgrundsljud, till exempel fläktar som surrar eller bilar som bullrar utanför fönstret. 
Om nivån på bakgrundsbullret från exempelvis trafik, installationer och verksamhet 
närmar sig talets nivå sjunker möjligheten att uppfatta tal vilket ökar kravet på 
koncentration. Det blir då svårare att vara koncentrerad under längre tid vilket leder till 
trötta och okoncentrerade elever. Studier har visat att exempelvis språkbaserade 
färdigheter och effekten av inlärning påverkas av buller.” (Arbetsmiljöverket & 
Skolverket, Så ska arbetsmiljön vara i skolan. (Elektronisk)  Tillgänglig: < 
http://www.av.se/temasidor/skolweb/regler/skallvara.shtm> (2006-03-07)) 

 
Förutom tillräckligt låg bakgrundsnivå krävs även att undervisningslokalens akustik är anpassad 
för ändamålet. Vilket flertalet av respondenterna tyckte. I bilaga F kan vi se att en elev i skola B 
störs av att ventilationen hörs mycket och av ljudet av stolar och bänkar när de vinglar.  
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8.1.5 Temperatur 

 
I elevenkäterna hade jag inte med några frågor om hur temperaturen upplevs i olika rum på 
skolorna. Jag passade dock på att ställa lite frågor kring detta under intervjuerna och fick följande 
resultat: 
 

 
Figur 17 Hur upplever du temperaturen i de tre utvalda lokalerna: korridor, fritidsrum och klassrum ? 
 

Noterbart är att i den nyrenoverade skola C upplevs temperaturen i klassrummen som kallt av 
nästan alla tillfrågade. Skola B utmärker sig positivt då det gäller temperatur, 
medan man i skola A tycker att temperaturen är dåligt reglerad. Att skola C upplevs som svalare 
kan bero på att man har satt in ett nytt ventilationssystem som gör att temperaturen blir jämnare 
över hela skolan men också håller en rekommenderad temperaturnivå enligt skolverket: 
 

”Dålig luft är ett vanligt problem på många skolor men är inte alltid lätt att mäta. Det 
som oftast gör att du tycker att luften är dålig är att det är för varmt eller att det är för 
dåligt ombyte av luft i lokalen. 
Då kan det hjälpa att vädra. Lagom temperatur i ett klassrum kan vara ca 22°C. Tänk på 
att din klädsel påverkar om du upplever rummet som för varmt eller kallt. För att se om 
man får in tillräckligt med frisk luft via ventilationen kan man mäta halten koldioxid. 
Om man till exempel är fler i klassrummet än ventilationen är anpassad för blir ofta 
koldioxidhalten för hög.” 
http://www.av.se/teman/skolan/iskolan/luft.aspx (Hämtat: 15.05.07) 
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8.1.6 Medbestämmande  

 
Flertalet av eleverna har inte fått vara med och bestämma om färgerna, inredning, placering av 
möbler med mera på sin skola. Det är dock bättre resultat på skola C men det är naturligt med 
tanke på att skolan nyligen renoverats. 
 
 

 
 
Figur 18 Har du fått vara med och bestämma om färgerna, inredningen, placering av möbler och dylikt på din skola? 
 

Man har också ett inarbetat klassråd där elevombud för fram elevernas önskan angående 
inredning till ledning. På skola A framgår av intervjuerna att eleverna är missnöjda med de 
klassråd som finns då deras önskemål aldrig uppfylls.  
 
20 % av eleverna på skola C har fått vara med och bestämma färgsättning, inredning, placering 
av möbler med mera och skolan har bäst resultat om färgsättning, möbler och så vidare. Man 
skall dock komma ihåg att medbestämmande antagligen inte är den faktor som helt och hållet 
styr resultatet av hur eleverna upplever sin miljö, skola C är nyrenoverad medan de andra två 
skolorna har förbättrats lite då och då vid akut behov sedan de byggdes på 1960- och 1970-talet. 
 
Flertalet av eleverna har inte fått vara med och bestämma om färgerna, inredning, placering av 
möbler på sin skola. Det är dock bättre resultat på skola C men det är naturligt med tanke på att 
skolan nyligen renoverats. Man har också ett inarbetat klassråd där elevombud för fram elevernas 
önskan angående inredning till ledning. På skola A framgår av intervjuerna att eleverna är 
missnöjda med de klassråd som finns då deras önskemål aldrig uppfylls.  
 
20 % av eleverna på skola C har fått vara med och bestämma färgsättning, inredning, placering 
av möbler och så vidare och skolan har bäst resultat om färgsättning, möbler med mera. Man 
skall dock komma ihåg att medbestämmande antagligen inte är den faktor som helt och hållet 
styr resultatet av hur eleverna upplever sin miljö, skola C är nyrenoverad medan de andra två 
skolorna har förbättrats då och då genom akuta renoveringar av mindre utrymmen sedan de 
byggdes. 
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8.2 Sammanfattning elevenkät och elevintervju rörande den fysiska 
miljön 
 
Den nyrenoverade skola C får genomgående bäst omdömen av eleverna förutom att temperaturen 
i klassrummen upplevs som låga. De två andra skolorna som är byggda för 35-45 år sedan och 
bara punktvis renoverade får i stort sett likvärdiga omdömen. På alla tre skolorna upplever man 
att ljuset är bra medan störande ljud under lektionstid finns mer eller mindre i samtliga skolor 
men även på denna punkt var skola C bäst. Då det gäller möblerna i klassrummen klagas det 
mest på hårda obekväma stolar. Färgsättningen upplevs som bra i alla tre skolornas fritidsgårdar 
men sämre i klassrum och korridorer. Få elever har fått vara med och påverka inredning, färger 
och placering av möbler. 
 
På skolorna A och B upplever elever att de får huvudvärk i klassrum och korridorer. Detta beror 
troligtvis på ljudnivå men även på färgsättning, ljus och möblernas utformning.  
 
Det finns många aspekter på att kunna tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Här har jag 
bara tittat på den fysiska miljön och bortsett från till exempel sociala faktorer. Resultaten från 
enkäterna och intervjuerna visar att fysiska miljön påverkar elevernas upplevelse av skolan.  
 

”En väl utvecklad skolmiljö ger glädje i utarbetandet av arbetsmetoder och inlärning. 
Om miljön är anpassad för att kunna tillgodose samtliga elevers behov och leda till en så 
friktionsfri undervisningsmiljö som möjligt leder det till socialisation och lärande. I 
denna process vinner eleven. I en miljö som visar på ointresse och sjangsering hindras 
flexibiliteten i inlärningen och elevers självkänsla och självuppfattning påverkas 
negativt” (Björklid 2005 s. 36).    

 
 
Min slutsats av ovanstående citat blir därför följande: att en skola med bra ljus, låga ljudnivåer, 
behaglig färgsättning, bra temperatur och ändamålsenliga möbler gör att eleverna trivs bättre och 
därmed bör kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett bättre sätt. 
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8.3 Intervjuer om hur man påverkas fysiskt och psykiskt av lokalerna 
 
I intervjudelen har jag följt Laikes (1995) utarbetade metod. Denna delen är gjord efter (A-
schemat) se (Bilaga E). Frågorna i intervjudelen ska återge hur eleverna upplever stress, tristess, 
huvudvärk eller får allergiska symptom i skollokalerna. Även här gjorde jag en uppdelning på 
olika lokaler det vill säga korridor, fritidsgård och klassrum. Enligt Laike (1995) ger 15-20 elever 
tillräcklig reabilitet. Det vill säga att ett antal på 16 elever skulle vara tillräcklig för 
tillförlitligheten av denna undersökningsdel. Diagrammen visar enbart de som svarat att de lider 
av något av dessa symptom, en och samma person kan lida av flera saker. 
 

8.3.1 Korridor 
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Figur 19 Hur upplever du stress, tristess/leda, huvudvärk och allergi i korridoren? 

 
I skola A upplevs ljudnivån som hög i korridorerna och färgsättningen inte som behaglig. Detta 
kan påverka att 6 elever uppger att de får huvudvärk i korridoren likaså att man kan känna sig 
stressad. Även i skola B upplevs ljudnivån som hög i korridorerna och möblerna som dåliga. 
Skola C har få som upplever huvudvärk och stress men enkätsvaren och intervjuerna har förutom 
ljudnivån gett skolan ett bra betyg på sina korridorer. 

8.3.2 Fritidsgård 
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Figur 20   Hur upplever du stress, tristess/leda, huvudvärk och allergi i fritidsgård? 
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Genomgående fick fritidslokalerna bra betyg på alla tre skolorna. Det visar också svaren då det 
gäller huvudvärk, allergi, tristess/leda och stress. Fritidsgården är en lokal dit man går frivilligt. 
Det är enkelt att avlägsna sig om man upplever någon slags av obehag. 

8.3.3 Klassrum 
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Figur 21  Hur upplever du stress, tristess/leda, huvudvärk och allergi i klassrum? 

 
Skola C som är nyrenoverad har fått bra betyg på klassrummen förutom temperaturen som 
upplevs som låg. Att 6 stycken känner tristess och leda i klassrummet tolkar jag som för de 
övriga skolorna kan bero på om man finner lektionerna intressanta eller inte. Skola A och B är 
ganska likvärdiga men på skola B känner många fler tristess och leda än på skola A. Även 
sociala faktorer som jag av tidsskäl inte tagit hänsyn till i denna undersökning kan påverka detta. 
Skola A och B har som sagt ganska lika resultat både i enkäten och i intervjuerna då det gäller 
klassrummen och även då det gäller hur många som får huvudvärk i klassrummen är 
samstämmigt.  
  

8.4 Sammanfattning av intervjudelen om hur man påverkas psykiskt 
och fysiskt av den fysiska miljön 
 
Det finns givetvis många faktorer som gör att man får huvudvärk, känner stress och leda och 
påverkas av allergi förutom den fysiska miljön. Med resultatet från denna intervjuundersökning 
kan man sluta sig till att skola C som är nyrenoverad har genomgående goda värden även inom 
dessa områden. 
 
Vad som nämns i elevenkät och intervjufrågorna som största fysiska problemet är förutom 
städning och damm, ventilation, dagsljus och buller. Hur mycket skada som ventilationstrummor 
ger vet man inte riktigt men i Pia Björklids rapport kan vi läsa följande: 
 
 

”Rolf Hillings (1998) undersökning av 220 skolbyggnader visade sig 155 ha mögel inne 
i byggnaderna. Menckel m. fl. (1997) fann också att ventilation/klimat är det förhållande 
i den fysiska miljön som av flest skolor bedömts som ej tillfredsställande (nästan 50 
procent)”. (Björklid, 2005 s. 103) 

 
Citatet ovan visar oss att om koldioxidkoncentrationen blir för hög det vill säga ventilationen är 
otillräcklig finns behov av kortare lektionspass, vädring av lokalerna och utetid på rasterna för att 
kompensera. 
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Ljuset påverkar ögats förmåga att uppfatta olika saker. Om ljuset inte är tillräckligt kan vi 
uppleva ögonbesvär, trötthet, huvudvärk och oförmåga till koncentration minskar. 
 

”Otillräcklig eller i övrigt dålig belysning inomhus påverkar både känsloläget, stressnivån 
och arbetskapaciteten. Belysningens styrka och fördelning i rummet är viktiga liksom 
tidpunkten för expositionen och hur länge den pågår. Inomhus är både dagsljuset genom 
fönster och den artificiella belysningen viktiga, och det är troligt att det blir en samlad 
effekt av ljuset från samtliga ljuskällor.” (Sandström m.fl. 2002  s. 33) 

 
Ljuset upplevs dock bra i samtliga skolor så troligtvis har ljuset en mindre påverkan på de elever 
som känner av huvudvärk och stress på de undersökta skolorna. 
 
På skolorna A och B upplever elever att de får huvudvärk i klassrum och korridorer. Detta beror 
troligtvis på ljudnivå men även på färgsättning, ljus och möblernas utformning. Skola C har även 
då det gäller påverkan av miljön på psykiska och fysiska upplevelsen ett gott resultat. 
 
Prestationsförmågan påverkas negativt av buller, icke önskvärt ljud. Läsning kan störas av till 
exempel tal eller stoj i klassrummen eller i korridorerna utanför klassrummet. 
 

 ”Buller kan störa och irritera oss, det kan försvåra våra arbetsuppgifter och det kan bidra 
till att vi får huvudvärk och andra kroppsliga besvär” (Markin & Holmberg 1997 s.4) 

 
För att komma till rätta med detta krävs bättre ljudisolering men även att man minskar prat och 
ljud inne i klassrummen med t ex mjuka material och möjlighet till avskärmning vid t ex 
grupparbeten.  
 

8.5 Resultat och slutsats av lärarenkäten 
 
För att få en bild av den fysiska miljöns betydelse i mötet med läroplanens intentioner i ”en skola 
för alla” intervjuades personalen. Dessa åtta personer ur personalen (pedagoger och ledning) har 
fått svara på följande nedanstående tre frågor. I inledning till denna enkät stod följande förklaring 
till syftet med frågeställningarna: 
 
Utifrån det begrepp som kallas inkludering (Förenklat uttryckt: idén om att elever ”i behov av 
särskilt stöd” ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer.(Nilholm 2005)) ställs man som 
personal i dagens skola för tanken på hur man kan förverkliga denna. Vänligen besvara 
nedanstående tre frågor med utgångspunkt från din erfarenhet av miljöns vikt för 
”reformarbetet”.  
 

• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 
 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en skola 

för alla” ( till exempel belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m.).? 
 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? 
 

Alla lärarna svarar att det som är viktigt för att främja inlärningen är att man har tillgång till 
grupprum. Dessa ger lugnare miljöer i klassrummen bland annat genom avskärmning. På den 
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nyrenoverade skola C tycker lärarna att de har bra möbler, lugna färger, ytor att hänga upp 
inspirationsmaterial mm som skapar en trivsam miljö för inlärning. Lärarna på samtliga skolor 
anser att grupprum är viktiga för att ge enskild undervisning samt undervisning för små grupper.  
 
De förändringar man har gjort på skola A för att anpassa miljön till ”en skola för alla”, är att 
vissa klassrum har fått rumsavdelare för avskärmning, hörselslingor har installerats och 
ljudabsorbenter. Förutom detta har man vid renoveringar handikappsanpassat för rullstolsbundna. 
På skola B har man gjort om en lokal för elever som inte klarar att gå i klassgrupper med 
avskärmningar. Där finns också särskilda datorprogram för dessa elever. Bildsalen är 
nyrenoverad och i några klassrum har man fått ljusare färger. En del fasta bänkar har bytts ut till 
mindre och flyttbara så att man lättare kan möblera om i klassrummen. På skola C har man ny 
belysning, man har lite nyare möbler, ljusa färger, diskbänkar och bokhyllor längs väggarna i 
klassrummen. Man möblerar rummen i ett stort U med katedern i mynningen och inne i U-et 
ytterligare ett U med bänkar. Längst ned i salen har man ett bord med fyra stolar. I gemensamma 
utrymmen har man anordnat lugna studiehörnor med soffor. Enhetsvärdar som bland annat 
kontrollerar städningen varje vecka finns också.  
 
I den nyrenoverade skolan har man ljusa färger, bra belysning och möbler som gör att man kan 
möblera rummen på ett ändamålsenligt sätt. Man har också gjort studiehörnor i korridorer med 
mera. I de två övriga skolorna har man enligt biträdande rektor på respektive skola inte gjort så 
mycket man önskat på grund av bland annat penningbrist. 
 
På alla tre skolorna anser lärarna överlag att skolans fysiska miljö/inredning inte främjar 
inkludering. Främst saknas det grupprum- klassrummen är antingen för stora eller för små.  Man 
anser att man bör ha klassrum för små grupper men som ändå är så stora att man kan möblera 
dessa enligt de behov man har. För att kunna göra detta måste man också ha lätta och bra möbler. 
Stolar måste finnas i olika storlekar eftersom vi alla är olika. Detta visar också svaren i 
elevenkäterna. Lärare anser också att man bör ha hörselslingor och moderna OH-hjälpmedel i 
salarna för att uppnå inkludering. På den nyrenoverade skola C finns få grupprum men man har 
dock speciella speciallärarrum. Dessa rum har glasdörrar vilket gör att de elever som går till 
specialläraren känner sig utpekade. 
 

8.6 Slutsats av lärarenkäten 
 
Varken på den nyrenoverade skola C eller på de övriga två skolorna anser lärarna att man kan 
tillgodose alla elevers behov. Framförallt saknas grupprum men även teknisk utrustning som 
hörselslingor, moderna OH-hjälpmedel och möbler som gör att elever kan sitta bekvämt och 
flyttas runt i klassrummen så att man enkelt får en möblering som passar undervisningen och 
gruppen. 
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9 Diskussion 
 
I min studie utgår jag från den fysiska miljön i skolan och tanken på ”en skola för alla” för att 
förstå hur detta påverkar elever med till exempel autism och ADHD. Därför har de centrala 
begreppen varit, fysiska miljön, lärandet, inkludering, autism och ADHD. 
 
Mina resultat visar av både svaren från elever och personal, hur viktigt det är att man har 
ändamålsenliga möbler så att man sitter bekvämt och att man lätt kan möblera om. Det 
underlättar att man får den utformning i klassrummet som främjar den undervisning man för 
tillfället bedriver. Överlag har resultaten från intervju och enkät visat att eleverna inte är nöjda 
med harmonieringen av färgerna i de skolor som till viss del har fått förfalla (skola A och B). I 
den nyrenoverade skolan blev resultaten betydligt bättre för både färgsättning och upplevelsen av 
harmoniering av färgerna mellan till exempel klassrum och korridor. Att ändra färg är oftast en 
av de enklaste och billigaste åtgärder som ger både stimulans och en stämningsskapande 
atmosfär. 
 
Med det resultat angående den fysiska miljön som enkät och intervju gett visar att i skolor med 
sämre miljö upplever eleverna brister som leder till stress och huvudvärk jämfört med skolan 
med en god fysisk miljö. Laikes (1995) teori visar att om den fysiska miljön är tillfredsställande 
minimeras hälsorelaterade problem och man kan tillgodogöra sig undervisningen bättre. Mina 
resultat ligger i linje med denna teori.   
 
Mina förväntningar var att samtliga resultat i skola C (nyrenoverade skolan) skulle bli bättre än 
skola A och B, vilket också stämde överens med intervju- och enkätresultaten. I de resultat som 
jag har kommit fram till är det inget som motsäger varken mina förväntningar eller det jag har 
tagit till mig genom att läsa olika teorier kring detta ämne. Skolverkets inspektionsrapport (2005-
2006) visar att skolornas studieresultat ligger på samma nivå. I och med detta kan man utgå ifrån 
att eleverna har anpassat sig till den fysiska miljön som de verkar i, se Laike (1995). Resultatet 
visar den anpassning som enligt Laike (1995) finns hos eleven. Möjligtvis undantaget 
temperaturen i skola C som (trots miljöverkets rekommenderade gradantal 22°) upplevs som kylig, 
vilket kan bero på ovanligt god ventilation (då skolan är nyrenoverad). 
 
Ljuset upplevs överlag på samtliga skolor som tillfredsställande. Ljudet upplevs som bra i den 
nyrenoverade skolan medan det i de två andra skolorna upplevs av flera elever som störande. 
Resultatet av intervjudelen visar att i skola A och B upplevs ljudnivån som hög i korridorerna, 
vilket i skola A enligt eleverna medför stress. Här finns det åtgärder att göra för att minska 
ljudnivån som till exempel att ändra schemat så att byten till och från salarna sker med mindre 
grupper. Den mindre gruppen ger troligtvis lägre ljud ifrån sig. Det störande ljudet kommer i 
allmänhet från korridoren enligt enkätsvar och intervjuer. 
 
Resultatet visar att eleverna i skola A och B inte känner att de får vara med och bestämma om 
inredningen i respektive skola.  Skola C, som är nyrenoverad, har en större upplevelse av 
delaktigheten i förändringen av den fysiska miljön. 
 
Enligt elevintervjuernas kommentarer kan vissa klassrum göra att eleven känner tristess/leda när 
de vet att det är det klassrummet som de ska besöka. Vid närmare förfrågan med eleven visade 
det sig att det också kunde bero på ämnet och lektionens upplägg. Det vill säga tristessen/ledan 
kunde inte direkt hänföras till den fysiska miljön.   
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Lärarna anser också att grupprum är viktiga för att kunna arbeta lugnt, enskilt eller i mindre 
grupper utan att bli störda av övriga elever. De anser också att man inte heller kan se till alla 
elevers behov på grund av att man saknar teknisk utrustning som moderna OH-hjälpmedel och 
hörselslingor. Enligt min studie visar personalenkäten att de idag inte har lokaler eller hjälpmedel 
som gör att man inte fullt ut kan lyckas med intentionerna om ”en skola för alla”. Ett första steg 
på kort sikt kan vara att satsa på tekniska hjälpmedel och en flexibilitet i lokalerna så att de går 
att bygga om till mindre klassrum och grupprum. Man bör även tänka på att man kan lösa 
bullerproblem inom klassrum genom att använda mjuka material på golv och väggar för att 
minska ljudnivån men även köpa in skärmväggar så man kan avgränsa klassrummet då till 
exempel grupparbeten görs. 
 
På skola A och B har den helhet i den fysiska miljön som enligt forskningen är så viktig för att 
kunna samla samtliga elever i ”en skola för alla” varit svår att finna. För elever med autism eller 
ADHD är det naturligtvis inte bara den fysiska miljön som är viktig utan också bemötande och 
kunskap. Den fysiska miljön kan emellertid utan tvivel bli ett stort hinder för de intentioner om 
att skapa ”en skola för alla” som finns i läroplan och i skolverkets underlag. Resultaten visar att 
det är viktigt för eleven att få verka i en miljö som är lämpad för skolarbetet både för elevens 
hälsa och för dess arbetsprestation.  
 

9.1 Avslutande reflektion och förslag till fortsatt forskning 
 
Mitt syfte med studien har varit att kunna fastställa hur den fysiska miljön i skolan påverkar 
elevernas trivsel och hälsa i årskurs 7-9. Det har också varit att problematisera utformningen av 
den fysiska miljön i ”en skola för alla”. Elever med ADHD eller autism lyfts som exempel.  
 
Genom intervjuer och enkätundersökningar har jag fått en inblick i elevens syn på den fysiska 
miljön. Förutom detta har jag med enkätundersökning skapat mig en uppfattning om personalens 
syn på den fysiska miljöns betydelse i ”en skola för alla”. När jag ser till helheten i studien idag 
så kunde den första elevenkäten ha uteslutits. Det hade varit fullt tillräckligt att följa Laikes 
(1995) A- och B- schema se (Bilaga E) och (Bilaga F).  
 
Under intervjuerna med eleverna väcktes flera intressanta frågeställningar. Jag upplevde det som 
att svaren som kom från de kvinnliga respondenterna skilde sig från de manliga respondenterna. 
Beskrivningen av vissa detaljer och hur de kvinnliga eleverna upplevde färger och helheten i den 
fysiska miljön skilde sig från de manliga eleverna. Finns det en skillnad mellan det manliga och 
kvinnliga könet om önskemål i utformningen av den fysiska miljön? Under intervjuerna kunde 
jag också observera hur upplevelsen av färgerna och deras styrka skilde sig mellan etniska 
grupper. Till exempel kunde en elev från ett annat land ha större acceptans för starka färger och 
önskemål om rum med färggranna väggar än de svenska eleverna. Kan det finnas skillnad i 
upplevelsen av färger beroende på etnisk härkomst? 
 
Den fysiska skolmiljön är idag inte tillräcklig för att skapa trivsel och välbefinnande. I 
samhällsdebatten förekommer det väldig ofta diskussioner om den slitna skolmiljön. I 
dagstidningarna kan man till och från se bilder på bland annat nedslitna och smutsiga 
skoltoaletter. Förhoppningsvis leder denna debatt till att problemet med den fysiska miljön lyfts 
och att man kan börja se möjligheter till att kunna utnyttja denna på ett bättre sätt i 
undervisningen.  
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Att skriva den här uppsatsen har varit oerhört lärorikt för mig. Både att skriva på den här nivån 
och att få ihop allt till en helhet i alla de olika delar som denna studie består av. Med tanke på 
den komplexitet som studien innehåller har det också gett mig lärdom genom att jag har satt mig 
in i och läst om den fysiska miljön, om lärandet i den fysiska miljön, om den fysiska miljön och 
dess påverkan på eleven, om inkludering och frågan om ”en skola för alla” och till sist om det 
som lyfts som exempel autism och ADHD. Även om det har känts komplicerat att sammanställa 
samtliga delar så gör komplexiteten i uppsatsen den mycket intressant.  
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Elevenkät 

 
Institutionen för pedagogik  
 
 
Skola:     Datum: 2006-   
 
Klass:___________________________________________  
 
En av de tankar som Skolverket vill föra fram är ”en skola för alla”. Jag vill ha din hjälp med att 
kunna se om det är möjligt att genomföra denna tanke i skolan hos dig. Frågorna som du nedan 
ska besvara är inriktade på den fysiska miljön. Ringa in det svarsalternativ du känner passar bäst. 

Möblering: 
 

1. Hur upplever du att din skola är inredd? 
 
 Dåligt  acceptabelt  bra utmärkt  
  

 
2. Tycker du att bord, stolar, bänkar och skåp är: 

 
Dåliga  acceptabla  bra utmärkta  
 

 
3. Påverkar dessa möblerna din koncentration/ på vilket sätt? 

 
Stor påverkan liten påverkan  nästan ingen betydelse __________ingen betydelse  
 
Om du ringat in första eller andra svarsalternativet från vänster. Förklara varför: 

       

       

               

 
5. Är det viktigt för dig vilka möbler som används i klassrummet? 

 
 Stor betydelse liten betydelse  nästan ingen betydelse ingen betydelse 
 
Om du ringat in första eller andra svarsalternativet från vänster. Förklara varför: 
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Färgsättning: 
 

1. Färgerna på skolan är behagliga? 
 

Håller helt och Håller delvis med Vet inte/har Tar delvis avstånd Tar helt och  
hållet med  ingen åsikt  hållet avstånd 

 
2. Färgerna passar ihop mellan klassrummen och korridorerna? 

 
Håller helt och Håller delvis med Vet inte/har Tar delvis avstånd Tar helt och  
hållet med  ingen åsikt  hållet avstånd 

 

Ljus: 
 

1. Jag är nöjd med belysningen/tycker att den är tillräcklig? 
 

Håller helt och Håller delvis med Vet inte/har Tar delvis avstånd Tar helt och  
hållet med  ingen åsikt  hållet avstånd 

 
2. Jag  ser bra när jag läser och skriver i skolan? 

 
Håller helt och Håller delvis med Vet inte/har Tar delvis avstånd Tar helt och  
hållet med  ingen åsikt  hållet avstånd 

 
3. Finns det fönster i samtliga klassrum? 

 
JA  NEJ 
 
Om du svarat NEJ, hur många:___________________ 
 

Ljud: 
 

1. Hur upplever du ljudnivån på skolan? 
 

Dålig  acceptabel  bra utmärkt  

 
 

2. Upplever du att det förekommer störande ljud under lektionerna (till exempel ljud från 
ventilationstrummor, störande ljud från korridorerna, ekande i salen osv.) 

 
JA  NEJ 

 Om du svarat JA, vad för slags ljud då?     
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3. Finns det en lugn plats för dig att gå undan och läsa ( t ex på rasten)? 
 

    JA  NEJ 
      Om du svarat ja, var då?     
 

Medbestämmande: 
 

4. Har du fått vara med och bestämma om färgerna, inredningen, placeringen av möbler o 
dyl. på din skola? 

 
JA  NEJ 

 
 Om du har svarat ja, på vilket sätt och var?    
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Svar elevenkät     

Möblering      

1. Hur upplever du att din skola är inredd?   
  Dåligt Acceptabelt Bra Utmärkt   
A 16 8 3 0   
B 15 8 4 0   
C 6 14 11 8   
       

2. Tycker du att bord, stolar, bänkar och skåp är:   

  Dåliga Acceptabla Bra Utmärkta   
A 6 17 4 0   
B 14 10 1 2   
C 7 14 15 3   
       

3. Påverkar dessa möblerna din koncentration/ på vilket sätt? 

  

Stor påverkan Liten påverkan Nästan 
ingen 

betydelse 

Ingen 
betydelse 

 

 
A 4 12 9 2   
B 5 14 4 4   
C 7 13 14 5   
       

4. Är det viktigt för dig vilka möbler som används i klassrummet? 

  

Stor betydelse Liten betydelse Nästan 
ingen 

betydelse 

Ingen 
betydelse 

 

 
A 3 10 11 3   
B 10 7 5 5   
C 8 11 20 0   

Färgsättning 
    

 

1. Färgerna på skolan är behagliga?    

  

Håller helt med Håller delvis 
med 

Vet 
inte/har 
ingen 
åsikt 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar helt 
och 

hållet 
avstånd  

A 1 6 5 6 9  
B 0 6 6 6 9  
C 14 17 6 2 0  
       

2. Färgerna passar ihop mellan klassrummen och korridorerna? 

  

Håller helt med Håller delvis 
med 

Vet 
inte/har 
ingen 
åsikt 

Tar 
delvis 

avstånd 

Tar helt 
och 

hållet 
avstånd  

A 0 7 8 4 8  
B 4 2 2 7 12  
C 14 15 8 1 1  
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Ljus 
     

    

1. Jag är nöjd med belysningen/tycker att den är tillräcklig?    

  

Håller helt 
med 

Håller delvis 
med 

Vet 
inte/har 

ingen åsikt 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

    
A 4 11 4 2 6     
B 5 9 4 5 4     
C 19 14 4 2 0     
          
          

Jag ser bra när jag läser och skriver i skolan2. Jag  ser bra när jag läser och skriver i skolan? 

  

Håller helt 
med 

Håller delvis 
med 

Vet 
inte/har 

ingen åsikt 

Tar delvis 
avstånd 

Tar helt 
och hållet 
avstånd 

    
A 10 9 4 2 2     
B 9 10 2 4 2     
C 32 7 0 0 0     
          

3. Finns det fönster i samtliga klassrum?      
  Ja Nej        
A 21 6        
B 26 1        
C 39 0        
          

Ljud 
     

    

1. Hur upplever du ljudnivån på skolan?       
  Dåligt Acceptabelt Bra Utmärkt      
A 11 14 1 1      
B 14 8 3 2      
C 5 23 10 1      
          

2. Upplever du att det förekommer störande ljud under lektionerna     

(till exempel ljud från ventilationstrummor, störande ljud från korridorerna, ekande i salen osv.) 
  Ja Nej        
A 12 15        
B 21 6        
C 10 29        
          

3. Finns det en lugn plats för dig att gå undan och läsa ( t ex på rasten)?   
  Ja Nej        
A 8 19        
B 7 20        
C 25 14        
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Medbestämmande 
   

    

4. Har du fått vara med och bestämma om färgerna, inredningen, placeringen av  
    möbler o dyl. på din skola? 
  Ja Nej        
A 2 25        
B 4 23        
C 10 29        
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Lärarenkät 

 
 
Institutionen för pedagogik 
 
Skola:     Datum: 2006-   
 
Befattning:__________________________________________     

      

 
Utifrån det begrepp som kallas inkludering (Förenklat uttryckt: idén om att elever ”i behov av 
särskilt stöd” ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer.(Nilholm, 2005)) ställs man som 
ledare/pedagog i dagens skola för tanken på hur man kan förverkliga denna. Vänligen besvara 
nedanstående tre frågor med utgångspunkt från din erfarenhet av miljöns vikt för 
”reformarbetet”. Räcker inte det blanka fältet för dina funderingar skriv gärna på baksidan. 
 

• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 
skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m.m.).? 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan  
tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera ! 

 
 
 
 
  
Charlotta Andersson 
Brinkvägen 8 
352 49 VÄXJÖ 
tel: 0470-616 11   
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Svar på lärarenkäter 
 

Skola A 
 
Lärare nr 1 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Vi har en skola från 1962, som på intet sätt är anpassad för dagens skola och 
dess mål. Personligen håller jag till i en barack, där jag i alla fall har ett 
grupprum intill min undervisningssal. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans miljö/inredning för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m).? 
 

Det enda jag kan komma på är att hörslinga är installerad i flera klassrum, då vi 
har haft elever med nedsatt hörselförmåga. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 

Inte vår skola. Vi har  bara 2 grupprum på hela skolan (exklusive baracken) och 
klassrummen är små och medger inte, att man möblerar på olika sätt. Oftast 
måste eleverna sitta i rader, för att alla ska få plats. Drömmen vore mycket plats, 
med eleverna placerade i grupper, möjlighet att skapa mer avskilda hörn, samt 
en oh- kanon i taket och en stor filmduk/tavla som alla ser. 

 
Lärare nr 2   

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Det gör de inte på annat sätt än att det är traditionella klassrum med ordinär 
belysning och hyfsat oh utrustning (basutrustning) i form av whiteboards, cd-
spelare, overhead etc. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m.m.).? 
 

Ytterst få och små förändringar och då i form av hörselslinga, rumsavdelare för 
avskärmning, ljudabsorbenter. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 

Nej, eftersom skolan är traditionellt byggd efter de idéer som fanns inför LGR 
62 finns inte mycket som tillgodoser de i behoven. 
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Lärare nr 3  

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Rektangulära, traditionella (enl. Läroplan 62) klassrum. Enda fördelen är 
storleken kontra att vi organiserar i hyfsat små grupper. Vissa 
avskärmningsmöjligheter finns inom klassrummets ram. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m.). ? 
 

Hittills mycket små ingrepp. Både underhållsbehovet och ”färgbehovet” är stort. 
(P.S. VÖFAB är fastighetsägare!) 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 

Nej! (se ovan) 
 
Lärare nr 4 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Svårt att säga eftersom ”min” undervisning äger rum i ett och samma klassrum. 
Jämförelse med andra klassrum är m.a.o. ogenomförbar. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m.).? 
 

Ingen aning! 
 

• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 
tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 

 
Vet ej! Känner ej till alla elevers behov. 

 
Lärare nr 5 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Stor betydelse att det finns grupprum (även i Hk) 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m.m.).? 
 

Relativt nyrenoverat 99/00 Men trångt, större yta hade behövts 
Eleverna är stora nuförtiden! (många) 
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• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 

Nej, se tidigare Behövs små grupprum samt stor yta för den ”vanliga” 
undervisningen med möjlighet att möblera om. 

 
Lärare nr 6 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Frågan svårbesvarad. Menar du dessa elevers inlärning eller allmänt ?! 
För barn i behov av särskilt stöd beror anpassning av klassrumsmiljön på deras 
”behov”. Vissa elever behöver få enskild hjälp, andra få vara i mindre grupper, 
visa behöver skärma av sig osv. Det är upp till varje individuella fall vilka 
anpassningar i fysiska miljön som görs. 
 

• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 
skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger mm).? 

 
Vi har inte gjort några anpassningar i fysiska miljön. Vi har en skola för alla och 
man kan inte förutse vilka behov som kan komma, mer än det allmänna ”tänket” 
vid renovering/byggnation som avser de rullstolsbundnas behov. 

 
• Anser du att skolans miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan tillgodose 

alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 
 

Vår skola är så föråldrad så den tillgodoser inte ens ”normalelevers” behov med 
tanke på hur undervisningen förväntas vara på 2000-talets ex. inga grupprum, 
dålig tillgång till datorer, trånga korridorer osv. 

 
Lärare nr 7 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Skolan är byggd på 60-talet. Grupprum (sidorum) saknas till merparten av 
klassrummen. Olika lösningar inom klassrummets ram förekommer. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m.m.).? 
 

Tillfälliga lösningar t ex för att lösa problem med elever som har 
hörselnedsättning. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 

Nej, se svar ovan. 
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Skola B 
 
Lärare nr 1 

 
• På vilket sätt främjar klassrummets utformning inlärningen? 

 
Alla sätt. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla”(t ex, belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m).? 
 

Inga. 
 

• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 
tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 

 
Nej. 

 
Lärare nr 2 

 
• På vilket sätt främjar klassrummets utformning inlärningen? 

 
Alla sätt. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla”(t ex, belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m)? 
 

Inga. 
 

• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 
tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 

 
Nej. 
 

Lärare nr 3 

 
• På vilket sätt främjar klassrummets utformning inlärningen? 

 
 Alla sätt 
 

• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 
skola för alla”(t ex, belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m).? 

 
 Inga. 
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• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 
 Nej. 
 
Lärare nr 4 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
De ordinarie klassrummen främjar i mitt tycke inte inlärningen för barn i behov 
av särskilt stöd. Ytor där de kan sitta mer avskalat och tyst finns inte i den 
omfattningen som behövs. Det finns elever som inte har diagnos som också 
skulle behöva lugnare miljö. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m.).? 
 

Det finns en undervisningslokal där elever som av olika anledningar inte klarar 
av att ingå i klassgrupper har undervisning. I denna lokal finns särskilda 
datorprogram samt möjlighet till avskärmning. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 

Jag tror att våran skola skulle behöva ytterligare något utrymme för elever med 
koncentrationsproblematik. Tyvärr har det inte satsats tillräckligt med pengar på 
våran skola som skulle möjliggöra de pedagogiska visioner som finns. 
Lokalerna är slitna och inga pengar har givits för ombyggnation och underhåll 
som motsvarar de behov som finns. 

 
Lärare nr 5 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Det måste vara en miljö som känns positiv och harmonisk. Möbler, färger, 
material, bra luft mm gör att man kan både lära ut och in på ett givande sätt. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla”(t ex belysning, möblers placering, harmoniering av färger mm)? 
 

Bildsalen är ombyggd och renoverad under 2005. Det finns lektionssalar som 
har ljusa färger. Men på det hela så är det allt för många klassrum som har 
gamla möbler och gammal inredning  + material. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
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Nej, det måste finnas material i både bok- och ”möbel” form som ska passa för 
alla. Bara en sådan sak att det inte finns stolar och bord som är anpassade för 
långa respektive korta personer. Vi är inte alla lika! 

 
 

 

 

Lärare nr 6 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Mycket lite. Flexibiliteten är begränsad vad gäller elevplaceringarna. Få 
”undanskymda” lugna platser. Mycket lite har förändrats i den fysiska miljön. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m ).? 
 

Vi FÅR inte förändra fysiska miljön hur som helst – t. ex måleri, färger m m. 
Allt skall skötas av fastighetsägaren viken f.ö. sällan anser att något behövs 
justeras. Vid de få renoveringar/förbättringar som utförts har vi fått höra att ”det 
är ju bara en skola”. Möblemang förändras dock successivt från fasta bänkar till 
mindre, nättare och flyttbara. Dock är det en ständig kamp för att skapa en 
dräglig fysisk miljö för våran framtid – våra ungdomar. Allt handlar om pengar. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? Motivera! 
 

Nej: 
1. Hörselnedsättning /synskada*? Borde finnas hörselslinga resp. interaktiva 

whiteboards. Den tekniska utvecklingen finns. Behoven finns. Pengarna 
finns inte/ prioriteras ej* dyslexi L&S. 

2. L&S, dyslexi – moderna hjälpmedel, rättstavningsprogram finns främst i 
spec. undervisningen. Borde finnas på fler ställen. 

3. Stora klassrum för stora grupper i traditionell undervisningsmetodik hänger 
INTE med de kunskaper vi har idag för att stödja elever med inlärnings – 
och koncentrationssvårigheter. Dock försöker vi kompensera brister i fysiska 
miljö med goda möjligheter till spec. undervisning i liten grupp. 

 
* Vi är flexibla vad gäller elevgrupperingarna: på så sätt kompenserar vi för de 
begränsningar som den fysiska miljön sätter. 

 

Skola C 
 
Lärare nr 1  

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 
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1. Viktigt att alla elever kan se tavlan, läraren m m och att läraren kan se samtliga 

och skapa god kontakt. 
2. Viktigt med gott om utrymme för arbete i grupp eller enskilt, även för 

genomgång o. dyl för enskild elev som varit frånvarande…, för extraarbete. 
3. Gärna kunna variera bänkarnas placering. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ” en 

skola för alla”  
 

1. Belysning: ombyggd skola men tyvärr norrläge på rummet. 
2. Ännu ej nya gardiner (ombyggnad gjord 2001). 
3. Bild ritad: elever formade i en u-form med kateder i öppning och 6 elever 

placerade i mitten av u-formning. 
4. liten extraplats  (runt bord + 4 stolar) avskilt längst ner i rummet. 
5. diskbänk, bokhyllor utefter väggarna. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? 
 

Det finns säkert mycket mer material som kan skaffas, men hittills har jag klarat 
av att undervisa, ibland med bistånd av spec.lärare (material) 

 
Lärare nr 2 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
1. Bänkarna måste kunna gå att möblera om så att man kan arbeta enskilt eller i 

grupp, beroende på behov. 
2. En trivsam miljö inredningsmässigt (färg/form) påverkar inlärningen. Lugna 

färger för själen, inte för mycket prylar. Växter, en harmonisk människa lär sig 
mer. 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla”(t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m.m).? 
 

1. Inte många 
2. Lite nya möbler, men de har tagits sönder av elever 

 
 

• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 
tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? 

 
1. Nej, vi skulle behöva möjligheter att kunna sitta enskilt, men ändå i grupp, t ex 

skärmar, grupprum i anslutning till lektionssalar. 
 
Lärare nr 3 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 
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1. Nyrenoverade, fräscha möbler, ljus, rymd, gardiner och bilder på 

väggarna(varierar).  
2. Viktigt också att klotter på bänkarna hålls efter. Den fysiska miljön förfaller 

lätt! 
 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla” (t ex. belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m).? 
 

1. Skolan är ganska nyrenoverad, så jag antar att konsulter har analyserat 
belysningens placering + satt dit nya fräscha belysningar. En del möbler har 
blivit utbytta, men inte alla. 

2. Allt är målat i ljusa färger som man lätt kombinerar med tyger. Tyvärr räckte 
inte pengarna till nya textilier, så vi har lite ”hopaplock”. 

3. I gemensamma utrymmen har vi försökt göra studiehörnor (också med beg. 
möbler). Vi har satt dit gamla, soffor och fåtöljer för lite mer rekreation (tyvärr 
har en del av detta saboterats under detta läsåret) 

4. Vi har också enhetsvärdar = en klass/vecka som ska hålla koll på städning mm 
under veckan. (Fungerar tyvärr väldigt ojämnt!) 

5. Vi har målat schackbräden ute i de gemensamma utrymmena men efter 
upprepade stölder och skadegörelse fick vi låsa in datorerna i klassrummen 
igen. 

 
• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 

tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? 
 

1. Det finns för få grupprum. Det finns däremot ett speciallärarrum i varje enhet.  
2. Det är trevligt med glasdörrar och glasväggar för oss ”vanliga” men för spec. 

elever kan det ofta vara förödande. De tappar lätt koncentrationen om något 
spännande händer utanför. 

3. En del elever skäms också för att gå på spec. ”Alla ser ju vilka som går dit” = 
skolans B-lag. 

 
Lärare nr 4 

 
• På vilket sätt främjar klassrummens utformning inlärningen? 

 
Många ytor att hänga upp inspirationsmaterial 

 
• Vilka förändringar har ni gjort i skolans inredning/miljö för att anpassa den till ”en 

skola för alla”( t ex belysning, möblers placering, harmoniering av färger m. m.).? 
 

Grupprum, där man kan få lite lugn och ro. 
 

• Anser du att skolans fysiska miljö/inredning medför inkludering, det vill säga kan 
tillgodose alla elevers behov även de med inlärningssvårigheter? 

 
Nej. 
 



Charlotta Andersson 2007-11-21 Bilaga E 
  Sida 1 (1) 

66 

Svar på frågor grundade på A-schemat enligt Torbjörn 
Laike 

Skola A 
 
    korridor fritidsgård klassrum 
 
1. Stress  1 Ja 15 Nej  1 
 
2. Tristess/leda 4 Ja 12 Nej 2 1 1 
 
3. Huvudvärk 6 Ja 10 Nej 6  6 
 
4. Allergi  - 16 Nej 
 
 
 

Skola B 
 
 
    korridor fritidsgård klassrum 
 
1. Stress  3 Ja 13Nej 2  1 
 
2. Tristess/leda 9 Ja 7 Nej 4  8 
 
3. Huvudvärk 6 Ja 10 Nej 4 1 6 
 
4. Allergi  1 Ja 15 Nej   1 
 
 

Skola C 
 
 

  korridor fritidsgård klassrum 
 
1.Stress  3 Ja 13 Nej 1 1 1 
 
2. Tristess/leda 6 Ja 10 Nej   6 
 
3. Huvudvärk 2 Ja 14 Nej 1 1 
 
4. Allergi  1 Ja 15 Nej   1 
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Svar på frågor grundade på B-schemat enligt Torbjörn 
Laike 
 
1. Upplevelsen av temperaturen i: 
 
1a korridor  1b fritidsgård   1c klassrum 
 
2. Upplevelsen av ljus i: 
 
2a korridor  2b fritidsgård   2c klassrum 
 
3. Upplevelsen av harmoniering av färgerna: 
 
3a korridor  3b fritidsgård   3c klassrum 
 
4. Upplevelsen av möblerna i: 
 
4a korridor  4b fritidsgård   4c klassrum 
 
5. Upplevelsen av ljudet i: 
 
5a korridor  5b fritidsgård   5c klassrum 
 

Skola A 

 
Elev nr 1 

 

1a lagom  1b lagom   1c lagom 
 
2a bra  2b bra   2c bra 
 
3a lugna  3b lugna   3c lugna 
 
4a sådär  4b bra   4c * bra 
 
5a högre  5b högre   5c bra 
 
tyvärr, sönderslagna stolar och bord 
 
Elev nr 2  

 

1a lagom  1b lagom  1c lagom 
 
2a bra   2b bra  2c bra 
 
3a bra  3b bra  3c bra
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4a sådär  4b sådär  4c stolarna gängliga 
 
5a skrikigt  5b högljutt   5c relativt bra 
 
Elev nr 3 

 
1a bra  1b fint, bra  1c bra 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a dåligt*1  3b bra  3c sådär*2 
 
4a dåliga  4b bra  4c dålig 
 
5a högljutt skrikig 5b högt  5c bra 
 
*1 kunde varit bättre *2 färglöshet 
 
Elev nr 4 

 
1a bra  1b bra  1c bra  
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a Ok*1  3b bra  3c OK 
 
4a bra  4b bra  4c bra 
 
5a högljutt, skrikit 5b högt  5c bra 
 
*1 mörka färger 
 
Elev nr 5 

 
1a jämnare temp*1 1b alltid varmt*2 1c jämnare temp 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a bryr sig inte 3b som a   3c som a 
 
4a dåliga*3  4b bra  4c som a 
 
5a korridor högljutt 5b bra  5c bra 
 
*1 kunde vara jämnare temp som följde årets växlingar *2 alltid varmt pg a folk *3 stolarna 
kunde vara bättre



Charlotta Andersson 2007-11-21 Bilaga F 
  Sida 3 (15) 

69 

Elev nr 6 

 
1a bra  1b bra  1c bra 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a diskretare färger 3b bra  3c bra 
 
4a OK  4b OK  4c OK 
 
5a högljutt  5b ibland högljutt 5c högljutt 
 
Elev nr 7 

 
1a bra  1b kallt vintertid 1c  bra 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a dåligt*1  3b bra  3c bra*2 
 
4a bra  4b bra  4c bra 
 
5a högljutt  5b högljutt  5c ljud från korridor 
 
*1 färgerna är fula och harmonierar ej *2 harmonierar inte annars bra färger 
 
Elev nr 8 

 
1a bra  1b bra  1c bra 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a ej bra  3b bra  3c bra 
 
4a dåliga, fula 4b dåliga, fula 4c dåliga,fula 
 
5a högljutt  5b OK  5c OK 
 
Elev nr 9 

 
1a jämnare temp 1b jämnare temp 1c jämnare temp 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a sämre  3b bra  3c sämre 
 
4a OK  4b OK  4c OK 
 
5a högljutt  5b OK  5c OK
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Elev nr 10 

 
1a jämnare temp inomhus 1b jämnare temp 1c jämnare temp 
 
2a belysning bra 2b som a  2c som a 
 
3a ommålning*1 3b fritidsgård god 3c som a 
 
4a OK  4b bra  4c sämre 
 
5a högljutt  5b acceptabelt 5c låg nivå 
 
Elev nr 11 

 
1a ok  1b som a  1c som a 
 
2a ok  2b ok  2c ok 
 
3a inga bra färger,*1 3b inga bra färger,*1 3c inga bra färger,*1 
 
4a stolarna bekvämare 4b stolarna bekvämare 4c stolarna bekvämare 
 
5a hög ljudvolym*2 5b hög ljudvolym*2 5c hög ljudvolym*2 
 
*1 inga bra färger, som piggar upp *2 störs ej av ljudet  
 
Elev nr 12 

 
1a kyligt inomhus 1b lagom  1c kyligt inomhus  
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a stämmer ej *1 3b lagom  3c stämmer ej *1 
 
4a bra  4b bra  4c snyggare möbler*2 
 
5a högt ljud*3 5b högt ljud*3 5c högt ljud*3 
 
*1 stämmer ej med varandra *2 snyggare möbler i klassrummet, bekvämare 
*3 högt ljud i samtliga lokaler, svårt att arbeta med det höga ljudet 
 
Elev nr 13 

 
1a dåligt*1  1b som a  1c som a 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a sämre  3b bra  3c sämre
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4a sämre  4b bra  4c sämre 
 
5a inte bra  5b inte bra  5c ok 
 
*1 beroende på utetemperaturen växlar innetemperaturen 
 
Elev nr 14 

 
1a jämnare temp. 1b som a  1c som a 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a tråkiga färger*1 3b som a  3c som a 
 
4a vet ej  4b som a  4c kunde vara*2 
 
5a bra  5b bra  5c bra 
 
*1 tråkiga golv, färg m m *2 kunde vara bättre stolar och bord 
 
Elev nr 15 

 
1a kallt  1b bra  1c kallt 
 
2a ganska bra 2b som a  2c som a 
 
3a fula färger  3b fritidsgård ok 3c fula färger 
 
4a korridor*1 4b ok  4c ok 
 
5a ok  5b bra  5c bra 
 
*1 korridor är bänkar ej bra 
 
Elev nr 16 

 
1a jämnare temp 1b jämnare temp 1c jämnare temp 
 
2a ok  2b som a  2c som a 
 
3a dåligt, hemskt*1 3b som a  3c som a 
 
4a ej bra  4b ok  4c ej bra 
 
5a högt  5b högt  5c ok 
 
*1 ej harmoniskt
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Skola B 

 
Elev nr 1 

 
1a bra  1b bra  1c varmt, dålig ventilation 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a tråkiga färger, *1 3b bra  3c vissa bra, ommålad *2 
 
4a behövs nya, utslitna 4b bra  4c mjukare stolar 
 
5a högt  5b långrasten högt, *3 5c bra 
 
*1 samma färger överallt *2 nyligen, andra mindre bra *3 annars lugnt 
 
Elev nr 2 

 
1a bra, varmt  1b bra, varmt  1c ibland kallt, annars bra 
 
2a ”funkar” bra 2b bra  2c bra 
 
3a tänker inte på det, *1 3b ”funkar”, fint 3c bra 
 
4a enformigt, *2 4b sköna  4c dyna på stolarna 
 
5a ok, ngt skrikigt ibland 5b bra  5c för det mesta bra, *3 
 
*1 tror att de gör det, det ”funkar” *2 vill ha dynor *3 ibland skriker några 
 
Elev nr 3 

 
1a bra  1b bra  1c Beror på hur varmt det*1 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a tråkiga, tegelväggar 3b bra, bättre färger 3c beige och vitt, tråkigt, *2 
 
4a Mycket träbänkar *3 4b varierat, *4 4c inte bra, osköna *5 
 
5a beroende på vem *6 5b högljutt  5c i vissa klassrum stör ventilationen 
 
*1 ute, fönster stängt eller ej *2 2 klassrum med röd färg , 1 bra, 1 dåligt *3  inte 
mycket annat, bord med bänkar är bra, sköna  *4 många sköna ställen att sitta på 
 *5 stolar bänkarna tråkiga  *6 /vilka som är i korridoren
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Elev nr 4 

 
1a ibland kallt, ibland varmt 1b bra 1c ofta kallt 
 
2a inget besvär 2b bra  2c blir trött och ”hängig” av lysrören*1 
 
3a samma tråkiga färg 3b i fritidsgården *1 3c tråkiga 
 
4a finns träbänkar*2 4b där finns möbler 4c stolarna obekväma 
 
5a beroende på hur *3 5b musik, bra 5c hög ljudnivå 
 
*1 när man koncentrerar sig får man ont i huvudet *2 annars inget *3 många 
elever som finns i korridorerna 
 
Elev nr 5 

 
1a varmt, lagom 1b lagom, ibland kallt 1c beror på, *1 
 
2a lagom  2b lite mörkt, annars bra 2c mkt ljust *2 
 
3a tråkigt  3b fint  3c vissa fina med färg *3 
 
4a finns inte så *4 4b fina  4c tråkiga, bara bänkar, grått 
 
5a ganska högljutt *5 5b mycket ”stoj” 5c många pratar, ibland tyst 
 
*1 ibland kallt, ibland varmt beroende på väder *2  skönt om lampan är släkt *3 några 
tråkiga med grått *4 mycket möbler *5 annars bra 
 
Elev nr 6 

 
1a lagom  1b lagom  1c lagom 
 
2a ok  2b ok, p g a *1 2c ok 
 
3a duger  3b ok, olika färger 3c inget speciellt 
 
4a fler bänkar *2 4b saknas fot-*3 4c gamla stolar 
 
5a normalt *4 5b normalt *4 5c mkt prat på*5 
 
*1 större fönster gör det inget att det är mörkare *2a borde finnas *3 hållare på 
barstolarna *4 för en högstadieskola *5 en del lektioner, det hörs annars bra i salen 
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Elev nr 7 

 
1a kalla  1b ok  1c varma 
 
2a sådär, obehagligt 2b bra  2c sådär 
 
3a inga färger alls, *1 3b bra, finns färger, *2 3c bara vitt, inga färger 
 
4a ok, bara trämöbler 4b bättre i fritids*3 4c obekväma*4 
5a ibland högt *5 5b inget, ibland radion 5c ventilation hörs mkt och *6 
 
*1 dystert  *2 bra kombination *3 avslappnad stämning p g a stoppade möbler *4 inte de på 
klassråd inf, om stolarna *5 ventilation *6 stolar och bänkar när de vinglar 
 
Elev nr 8 

 
1a dåligt, känns ej som *1 1b ok  1c kvavt, dålig luft 
 
2a bra  2b bra  2c dåligt, konstiga starka ljus 
 
3a dåliga, inga färger,*2 3b bra  3c dåligt, inga färger 
 
4a vilka ?!... bänkar 4b mysiga  4c dåliga… ej bekväma, *3 
 
5a håltimmar, *4 5b håltimmar, *4 5c normalt 
 
*1 känns ej som ren luft *2 ser dystert ut *3 ser inte trevliga ut  *4 tyst annars 
skrik och gap   
 
Elev nr 9 

 
1a normal  1b normal  1c normal 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a trist samma färg 3b helt ok  3c trist samma färg 
 
4a inte många 4b helt ok!  4c sådär… 
 
5a jobbigt, bakgrundsljud 5b bakgrundsljudet jobbigt  5c bra, fint 
 
Elev nr 10 

 
1a ibland rätt varmt, *1 1b bra  1c bra 
 
2a helt ok! Inget som *2 2b helt ok! Inget som*2 1c bra med flexibiliteten *3 
 
3a tänker inte på sånt! 3b bra  3c vissa saker tråkiga
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4a få möbler, *4 4b bra  4c obekväma 
 
5a högt  5b oftast högt 5c till och från *5 
 
*1 inte för varmt  *2 jag har tänkt på *3 man kan veva ner dukar och kan ändra 
belysningen i taket  *4 finns inte så många *5 vilken lärare eller lektion 
 
 
Elev nr 11 

 
1a bra  1b bra1  1c vara kallt på vintern och varmt på *1 
2a bra  2b bra  2c nej, ganska bra 
 
3a tänker inte mkt *2 3b bra  3c bra 
 
4a funkar att sitta på *3 4b bra, mjuka möbler 4c bra 
 
5a högt om det är *4 5b mkt folk *5 5c bra ljud, det är tyst 
 
*1 sommaren   *2 på det, man vänjer sig *3 men hårda *4 många elever *5 ”ljudit” om alla 
pratar samtidigt 
 
Elev nr 12 

 
1a normal  1b extra varmt 1c normalt 
 
2a normalt  2b normalt  2c beror på…ovanligt ljust, *1 
 
3a jag bryr mig inte *2 3b fint  3c trist, finns inget att se på 
 
4a finns inte så många!  *3 4b okej  4c hårda stolar 
 
5a högljutt  5b ännu högre än korridor 5c beror på om lärare finns*4 
 
*1 för ljust *2 så mkt om färg *3 hårda! *4 eller inte 
 
Elev nr 13 

 
1a behaglig  1b behaglig  1c behaglig 
 
2a okej  2b okej  2c okej 
 
3a tråkigt  3b helt okej  3c tråkig 
 
4a för lite  4b bekväma  4c obehagliga, hårda 
 
5a okej, beroende på *1 5b okej, beroende på *1 5c okej
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*1 om det är mkt folk eller ej  
 
Elev nr 14 

 
1a bra  1b bra  1c ibland kallt, ibland varmt*1 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a  en färg, mer färg 3b bra  3c bra, fast tyvärr en färg bara 
 
4a träbänkar, skönare *2 4b bra  4c bra 
 
5a går ej att sitta i *3 5b ”snackigt” men det *4 5c bra 
*1 beroende på vädret, element fungerar ej riktigt *2 om det skulle finnas soffor *3 korridor 
och jobba då de pratar mkt *4 går ändå att vara där 
 
Elev nr 15  

 
1a varmt  1b bra  1c kan vara kallare 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a tänker inte på det 3b bra  3c bra 
 
4a bra, men skönare *1 4b bra  4c …så där 
 
5a högljutt  5b för högljutt 5c bra 
 
*1 möbler skulle behövas  
 
Elev nr 16 

 
1a skiftande, ibland kallt *1 1b kallt  1c kallt 
 
2a ljust och bra 2b mysigt  2c ”ljust för” 
 
3a ingen harmoniering *2 3b okej  3c tråkigt 
 
4a för lite möbler 4b för lite  4c okej 
 
5a varierar men okej, *3 5b hög ljudnivå 5c varierar men okej  
 
*1  ibland varmt – dålig lukt *2 alls *3 man vänjer sig 
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Skola C 

 
Kompletteringsfrågor grundade på schema enligt Torbjörn Laike 
 
Elev nr 1 

 
1a kallt*1  1b bra  1c kallt*2 
 
2a bra  2b bra  2c oftast bra 
 
3a tråkigt*3  3b bra    3c oftast bra 
 
4a trevliga*4  4b bra *5  4c hårda stolar*6 
 
5a högt ljud  5b musik+*7  5c i klass-*8 
 
*1 särskilt på vintern *2 no-salarna  *3 för vitt   
*4 synt att de förstör *5 finns vuxna som ser efter *6 får ont i ryggen 
*7 högt ljud  *8 rummen bra, utanför stoj 
 
Elev nr 2 

 
1a bra skön, ljummen 1b som a  1c kallt ex, so-sal 
 
2a bra  2b som a  2c bra 
 
3a tråkigt, saknar färg 3b bra  3c som a 
 
4a bra  4b bra, mer tavlor 4c bra 
 
5a högt ljud  5b som a  5c bra 
 
Elev nr 3 

 
1a bra  1b bra  1c för kallt*1 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a helt, ok  3b bra  3c bra 
 
4a bra, går tyvärr sönder 4b bra  4c bra 
 
5a normalt  5b normalt  5c bra 
 
Elev nr 4 

 
1a normalt  1b normalt  1c fysik, kemi varma*1 
 
2a behagligt  2b bra  2c man kan släcka och*2
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3a bra  3b lugna;bra  3c stelt*3 
 
4a bra  4b bra  4c bra 
 
5a högt/lågt  5b alltid högt  5c högt *4 
 
*1 A-hus kallt *2  stänga och få ljuset starkare om man vill:BRA! 
 
*3 är inte så mycket färger  *4 kan störas av korridorljudet utanför 
 
Elev nr 5 

 
1a bra  1b bra  1c vintertid kallt 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a passande färger 3b passande färger 3c tråkigt, mer färg 
 
4a bra, går*1  4b bra  4c bra: men tråkiga 
 
5a högt ljud  5b bra  5c bra;*2 
 
*1 går tyvärr sönder  *2 bullrar ibland av trappan som ligger precis 
ovanför 
 
Elev nr 6 

 
1a kallt  1b kallt  1c kallt i vissa klassrum 
 
2a bra  2b bra  2c bra*1 
 
3a mer färg *2 3b bra  3c vitt – inte mycket mer 
 
4a tråkigt, *3  4b bra möbler *4 4c hårda stolar*5 
 
5a högt ljud  5b till och från 5c går bra 
 
*1 det är bra att det är ljusare *2 stämmer annars färgerna sinsemellan *3 synd att 
man plockar bort *4 där finns bord man kan sitta och prata med varandra
 *5 fungerar men ej bekväma 
 
Elev nr 7 

 
1a svalt  1b *1   1c oftast kallt 
 
2a bra  2b *1  2c bra 
 
3a vet inte  3b *1  3c bra
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4a bra  4b *1  4c bra 
 
5a bra  5b *1  5c bra 
 
Elev nr 8 

 
1a kallt  1b vet inte  1c kallt 
 
2a bra  2b bra  2c bra 
 
3a bra, det harmonierar 3b bra  3c kala, vissa klassrum mysigare 
4a få  4b bra  4c bra 
 
5a högljutt  5b högt  5c bra 
 
Elev nr 9 

 
1a skönt idag *1 1b skönt idag *1 1c skönt idag *1 
 
2a bra, inget att *2 2b mörkare lite tristare*2 2c bra, inget att *2 
 
3a bra, men *3 3b bra, men*3 3c bra för i klass *4 
 
4a för lite möbler *5 4b bra  4c tråkiga bänkar 
 
5a spelar ingen större *6 5b spelar ingen större *6 5c spelar ingen större *6 
 
*1 skönt idag vid värme men det växlar på grund av vädret…att komma in 
*2 klaga på *3 tråkiga färger *4-rummet spelar det ingen större roll – man ska 
jobba – viktigare i korridoren *5 och tråkiga ”träbänkar” *6 , jag reagerar ej på det 
 
Elev nr 10 

 
1a svalt  1b varmt och skönt  1c för kallt 
 
2a bra  2b bra   2c för ljust eller för *1 
 
3a tråkiga färger*2 3b bra   3c bra 
 
4a dåligt, finns inte *3 4b bra   4c bekvämare möbler 
 
5a högljutt  5b lagom   5c högljutt, både inne *4 
 
*1 mörkt/skumt *2 men stämmer med varandra *3 mycket *4 och 
utifrån 
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Elev nr 11 

 
1a svalt  1b lite varmare, annars svalt 1c kan vara varmt 
 
2a bra  2b bra   2c bra 
 
3a vitt är ok  3b bra   3c vitt är ok 
 
4a söndriga på grund *1 4b bra   4c hårda stolar 
 
5a högt  5b högt   5c högt 
 
*1 elever 
 
 
Elev nr 12 

 
1a ibland kallt 1b ibland kallt  1c kallt 
 
2a rätt ljust  2b rätt ljust   2c rätt ljust 
 
3a bryr mig ej 3b färgglatt   3c vitt 
 
4a söndriga  4b bra   4c hårda 
 
5a mycket ljud 5b mycket ljud  5c mycket ljud 
 
Elev nr 13 

 
1a skönt, svalt 1b skönt, svalt  1c ännu svalare 
 
2a ljust ute, lyser in *1 2b ljust ute, lyser in *1  2c bra att kunna växla *2 
 
3a inga problem 3b inga problem  3c tänker inte så *3 
 
4a sönder man annars*4 4b tycker om   4c sitter man och *5 
 
5a lugnt, ej vid matrast 5b lugnt, ej vid matrast  5c ganska tyst 
 
*1 i korridorerna *2 ljuset i klassrummet  *3 mycket på det 
*4 sköna *5 jobbar så tänker man inte så mycket på stolarna, lite hårda kanske 
 
Elev nr 14 

 
1a bra   1b bra  1c ibland kallt aldrig för varmt 
 
2a bra  2b bra  2c bra
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3a bra   3b bra  3c bra 
 
4a bra, står *1 4b bra  4c bra  
 
5a tänker inte på… 5b tänker inte på… 5c tänker inte på… 
 
*1 saker på vissa bord 
 
Elev nr 15 

 
1a lagom*1  1b bättre, värme 1c lagom 
 
2a bra, dystert ibland 2b bra  2c bra 
 
3a ok  3b bättre än *2 3c ok, tomt men annars bra 
 
4a söndriga  4b bättre  4c funkar bra 
5a lagom  5b högre än a*3 5c pratas på grund av den stökiga*4 
 
*1 ibland för kallt vissa element fungerar ej, kalla när man tar på dem  
*2 korridorerna mer hemtrevligast *3 men ej för högt *4 klassen 
 
Elev nr 16 

 
1a lagom, växlande  *1 1b lagom   1c lagom, växlande *1 
 
2a bra  2b bra   2c bra 
 
3a stämmer bra 3b fint   3c vitt 
 
4a hårda, har inga *2 4b mysiga möbler  4c obekväma 
 
5a bryr ej, man stänger av 5b normalt   5c bra, beror på läraren 
 
*1beroende på vädret ute *2 mjuka de går sönder  
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Küllers ”the Semantic Environmental Scale”, SMB-metoden 
(Semantisk Miljö Beskrivning, SMB) 
 

 
 
 
 
                               
 
 

Barnet 
Natur 

Personlighet 
Erfarenhet 
Strategier 

Sociala nätverket 
Familj 

Vänner 
Barnsköterska 
Förskollärare 

Fritidspedagog 
Lärare 

Fysiska miljön 
Hem 

Förskola 
Skola 

Yttermiljö 

Aktivitet 
Lek 

Utbildning 
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