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Sammanfattning 
Skollokaler har en betydande roll i dagens samhälle, utformningen av dessa är dock 
inte alltid som verksamheten eftertraktar. I dagsläget finns en problematik i att 
verksamhetenssyn på skolhusens utformning och deras inredning inte alltid når fram 
till arkitekten som har till uppgift att utforma ett skolhus. En annan del av 
problematiken är att det inte finns någon som tar ansvar för skolhusutvecklingen och 
ansvaret för att driva den framåt, då ingen besitter detta som huvudsaklig 
arbetsuppgift. Detta har medfört en problematik vid byggnation då samarbetet mellan 
arkitekt och verksamhet har gett vika.  
 
Ovan nämnt faktum gav upphov till denna rapport. Därav undersöker detta 
examensarbete pedagogernas syn på skolhusens utformning och inredning, med 
avsikt att föra dessa två parter samman i ett gemensamt underlag om hur skolhus kan 
utformas på bästa sätt. Syftet är att underlaget ska användas av arkitekter och 
byggföretag då skolhus utformas, så de möter verksamhetens önskemål.  
 
En enkätundersökning om skolans utformning och inredning har sänts ut till 27 
grundskolor, årskurs 6 – 9. Pedagogerna gav genom denna sina åsikter på hur ett 
skolhus bör utformas. Ur resultatet kan tydas att vid många av frågorna är svaren 
entydiga och pekar åt samma håll. En fältstudie har även genomförts för att få en 
inblick i hur dagens skolhus ser ut. Detta har jämförts med resultatet av pedagogernas 
åsikter, vilket visar att trots att pedagogerna är entydiga i sina synpunkter så ser 
dagens skolor inte ut som pedagogerna anser är det bästa för skolans verksamhet. 
Detta beror med stor sannolikhet på att kommunikationen mellan arkitekt och 
verksamhet inte fungerar som önskvärt.  
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Summery 
In the existent community school premises has a significant role, though the 
conformation of these are not always as business covets. As things stand, there is a 
problematic in the buisness view on school building design and its interior does not 
always reach the architect in charge of designing a schoolhouse. Another part of the 
problem is that there is no one who takes responsibility for school building 
development and the responsibility to work the question forward, since nobody 
possesses it as its main task. This has caused a problem during construction when the 
collaboration between the architect and the business has given in.  

The above-mentioned fact gave rise to this report. Thereby this explores thesis 
educators approach to school building design and decor, with the intention to bring 
these two parties together in a mutually material about how the school buildings can 
be designed in the best way. The aim is to base to be used by architects and 
construction companies when the schoolhouse are designed, so they meet business 
requirements. 

A survey of school design and interior have sent out to 27 primary schools, grades 6 - 
9. The teachers gave through that their opinions on how a school building should be 
designed. From the results it can be interpreted that at many of the questions, the 
answers are clear and point in the same direction. A field study has also been 
conducted to gain insight into how today's schoolhouse looks. This was compared 
with the result of the teachers' opinions, which shows that although teachers are 
unequivocal in their views so the schools does not seem to look like the teachers feel 
is the best for a school. This is very likely that the communication between the 
architect and the business does not work as desired. 
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Abstract 
I dagsläget finns en problematik i att verksamhetenssyn på skolhusens utformning 
och deras inredning inte alltid når fram till arkitekten som har till uppgift att utforma 
ett skolhus. Därav undersöker detta examensarbete pedagogernas syn på skolhusens 
utformning och inredning, med avsikt att föra dessa två parter samman i ett 
gemensamt underlag om hur skolhus kan utformas på bästa sätt. Ur resultatet går att 
utläsa att pedagogerna är entydiga i många frågor som rör utformningen av skolhus. 
Trots detta visar den utförda fältstudien i undersökningen på att skolhusen inte ser ut 
så idag. 

Nyckelord: Arkitekt, byggbransch, inredning, pedagog, skolhus, underlag, 
utformning, verksamhetssyn 
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Förord 
Hänsynstagande till verksamheten som ska utföras i en byggnad är av stor vikt vid 
byggnation, därför bör verksamhetens åsikter bli ordentligt tillgodosedda. Detta ledde 
till att vi valde att utföra vårt examensarbete i syfte till att undersöka vad 
verksamheten eftersöker i ett skolhus utformning, vilket även var kunskap som 
efterfrågades av Liljewall Arkitekter.  

 
Ett stort tack till Stefan Östman och Alexander Gösta vid Liljewall Arkitekter som 
agerade handledare för detta examensarbete. Tack för era värdefulla åsikter och 
viktiga tankar ur branschens synvinkel.  

 
Tack till våra handledare från Linnéuniversitetet, Åsa Bolmsvik och Rainer Winkler 
för en ovärderlig expertis inom skriftområdet och goda råd.  

 
Tack till Marie Berg för kloka ord och som med sin arbetsposition inspirerade oss till 
att genomföra detta projekt. Vi vill även tacka Susanne Rasmusson vid 
Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad som med sin breda kunskap fick oss att förstå 
bakgrunden till problemet som undersökts.  
 
Till sist, tack till pedagogerna Anette Karlsson, Jack Magnusson och Johan Marin vid 
Torslandaskolan för givande intervjuer. Tack till Karl-Oskarsskolan, Teleborg 
Centrum Skola och Trulsegårdsskolan för en inblick i dagens skolhusutformning. 
Slutligen, ett stort tack till samtliga av de 27 skolor som deltog i undersökningen och 
genom sina svar gjorde detta examensarbete genomförbart. 
 
 

Therese Berg & Olivia Malmberg 
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1. Introduktion 
Skollokaler har en betydande roll i dagens samhälle. Det är där vi lär oss, 
formas och till stor del utvecklas till de individer vi komma skall. Vid 
byggnation av skolor uppstår ofta brister i utformningen. Detta på grund av 
att byggsektorn besitter en vag kunskap om verksamheten som ska utföras i 
lokalerna. Dessa brister skulle eventuellt undvikas genom ett tätare 
samarbete mellan parterna, det vill säga byggsektorn och pedagogerna. Då 
detta tar tid och är ekonomiskt ohållbart krävs en enklare samt billigare väg 
för att nå denna information. Betydelsen av att utforma skolhusen korrekt 
från början är även av stor vikt, då det är ekologiskt ohållbart att genomföra 
ombyggnationer tätt inpå varandra. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I samtal med pedagoger1, samt ur en publikation sammanställd av Sveriges 
Kommuner och Landsting har det dock uppmärksammats att 
kommunikationen mellan skolverksamhet och arkitekt inte alltid är som 
önskvärt. Många gånger glöms viktiga aspekter bort i skolans utformning, 
sådant som i sig har ganska stor effekt på undervisningen och pedagogernas 
arbetssätt. Detta orsakas återigen av kommunikationsbristen. Under ett 
samtal med handledande arkitektföretag2 framkom att pedagogen ofta 
upplever att dennes önskemål förbises, medens arkitekten kan känna 
missräkning över att inte få någon klarhet i brukarens behov och 
eftersträvan. Arbetet försvåras därmed märkvärt. 

 
I publikationen Inredningsplanering – en planeringsmodell för inredning i 
skolor och förskolor (Sveriges Kommuner och Landsting 2010) styrker även 
där det faktum att utformningen av lokalerna och deras inredning är 
betydelsefull för verksamhetens funktion. Det framkommer även att 
verksamhetens behov många gånger inte granskas av arkitekten, på grund av 
tidsbrist samt begränsade ekonomiska resurser. 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (2010) skriver: 

 
Inredningens roll är att stödja brukarens verksamhet och 
aktiviteter. För att det ska vara möjligt måste inredningen 
planeras och integreras både i lokalplaneringen och i 
förvaltningsarbetet. Det gemensamma inledande arbetet med 
inredning och lokalplanering bör därför grunda sig på en väl 
genomförd analys av verksamhetens aktiviteter, processer, 
flöden och de krav som specifikt måste uppfyllas för att 
verksamheten ska kunna dra nytta av den fysiska miljön.  

                                                
1 Karlsson, Anette. Magnusson, Jack. Marin, Johan. Pedagoger vid Torslanda Skolan. 2015. 
2 Gösta, Alexander. Arkitektstudent Liljewall Arkitekter. 2015. Möte med handledande företag. 5 
februari. 
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Som citatet ovan påvisar är det viktigt att analysera vad verksamheten 
behöver för att fungera på bästa sätt i vardagen. Eftersom branschen som 
bygger dagens skolor varken har tid respektive resurs till att utföra en sådan 
analys för varje skola som uppförs. En generell granskning av ämnet bör 
göras för att lyfta pedagogens syn på lokalernas utformning och deras 
funktionalitet.  

1.2 Mål och Syfte 

Målet är att ta fram ett underlag för utformning av pedagogiska salar samt 
arbetsrum i ett skolhus. 
 
Syftet är att underlaget ska användas av arkitekter och byggföretag då 
skolhus utformas, så de möter verksamhetens önskemål.  

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har valts att avgränsas till att granska grundskolor som är avsedda 
för årskurserna 6 – 9. Detta för att undersökningen i sig annars skulle bli för 
generell, vilket inte skulle ge något konkret resultat av vad verksamheten 
uppskattar respektive förringar i lokalen. 

 
Undersökningen omfattar 27 skolor i södra Sverige och det har valts att 
endast se till lokalens fysiska utformning, lokalisering och inredning. 
Därmed berörs inte materialval, färgsättning och dylikt. Lokalerna som 
granskats är följande: 
 

• Laborationssal 
• Musiksal 
• Textilslöjdssal 
• Träslöjdssal 
• Ämnessal 
• Pedagogernas arbetsrum 



 
Berg & Malmberg 

3 

2. Teori 

2.1 Bestämmelser och styrdokument 

Följande stycken beskriver de bestämmelser och styrdokument som finns at 
förhålla sig till vid en skolbyggnation. 

2.1.1 Skolöverstyrelsen 

Fram till 1991 styrde staten byggnation av skolor genom Skolöverstyrelsen 
och Länsskolnämnden (Skolinspektionen 2012). Dessa två myndigheter 
avvecklades i syfte att övergå från att byggnation av skolor skulle vara 
målstyrd istället för regelstyrd. 
 
Skolöverstyrelsen fungerade som en kunskapsbank som samlade erfarenhet 
från byggnation av skolhus. De var till extra stor hjälp för de mindre 
kommunerna som sällan upprättade nya skolor (Riksarkivet 1999). Dem 
arbetade med att utveckla skolhusen, skapade riktlinjer för hur 
byggnationerna skulle utföras och upprättade även inspirerande handböcker i 
samma syfte.  
 
I boken Skolhus för tonåringar påpekar Törnquist (2005, sid 136) att när 
Skolöverstyrelsen avvecklades blev flertalet kommuner lämnade med en 
osäkerhet när det kom till att bygga nya skolhus. Bristen på 
erfarenhetsåterföring gjorde att kunskap gick förlorad, vilket ökade risken att 
hamna i samma fälla. I och med Skolöverstyrelsens nedläggning försvann 
stadbidragsunderstöd och de strikt detaljreglerade direktiven för en 
skolhusbyggnation och skolans fysiska miljö står nu helt utan styrning. Det 
enda som reglerar den fysiska skolmiljön idag är skollagen där det enda 
direktivet är att skollokaler ska utformas ändamålsenliga.  

 
Avvecklingen medförde dock även positiva konsekvenser, där kommuner 
och arkitekter blev friare att utforma skolhus anpassade för respektive 
verksamhet. Detta gav upphov till en mängd nya skolhustyper och nya 
lokalorganisationsmodeller började växa fram (Törnquist 2005, sid 136). 

2.1.2 Skolverket 2003 och Myndigheten för skolutveckling 

År 2003 beslutades det att skolverket skulle delas upp i ytterligare en 
myndighet, Myndigheten för skolutveckling. Detta till syfte att skilja 
skolverkets granskande uppgifter från arbetet som var mer 
utvecklingsinriktat. Den nya myndigheten fick till uppgift att stödja 
utvecklingen av kompetens (Törnquist 2005, sid 137). Idag har dock 
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myndigheten för skolutveckling ingen intention att jobba med utvecklingen 
av den fysiska skolmiljön.   
 
Skolverket ansvarar för att granska skolhusen och att säkerställa att 
verksamheten har de fysiska förutsättningar som erfordras. De utför 
inspektioner i landets skolor i syfte att se till att målen uppfylls. Så länge 
skollokalerna uppfyller de grundläggande kraven i arbetsmiljölagen är det 
svårt att påvisa att skollokalerna inte är ändamålsenliga. Varken centrala 
styrdokument eller skollagen ger dock någon tolkning eller påvisning av vad 
begreppet ändamålsenlighet innebär, vilket i sin tur ger upphov till fri 
tolkning. Även om skolor är granskade är det svårt från inspektionens håll 
att trycka på svagheter i och med att det i lagen endast framgår att lokalerna 
ska vara ändamålsenliga (Skolverket 2013). 

2.1.3 Ramprogram 

Vissa kommuner har byggt upp ramprogram. Dessa program innefattar 
oftast information om hur byggnaden ska utformas. I Göteborgs Stads 
ramprogram (Ramprogram för förskole-/skolbyggnader 2014) finns 
hänsynstagande som: 

 
• Vid skolbyggnationer tas hänsyn till en ytberäkning på 10 m2 per elev. 

Dvs om en skola ska byggas för 500 elever skall den ha en area på 
5000 m2. 

• Varje klassrum ska ha ett grupprum på 15 m2. 
• Ett klassrum för 30 elever ska vara på 60 m2. 
• Arbetsrum för pedagoger skall vara på 30 m2, anpassat för 8 – 10 

lärare. 
 
På grund av ekonomiska begränsningar kan antal m2 begränsas. Materialval 
görs utifrån dess funktionalitet och ekonomiska aspekter i sammanhanget 
(Ramprogram för förskole-/skolbyggnader 2014). 

2.1.4 Arbetsmiljölagen  

Det är inte bara skolans medarbetare som anses som arbetstagare, utan även 
barn och ungdomar och går därmed under samma arbetsmiljölagar som de 
anställda. Detta medför även att när fackliga organisationer ska godkänna 
ritningar på ett samrådsmöte ska även elevrepresentanter finnas med, i och 
med att de utgör en stor arbetsgrupp av verksamheten. I dagens läge kan det 
i bästa fall vara ett par representanter från elevrådet som närvarar i en 
referensgrupp, men i många fall saknas närvaro helt. Enligt läroplanen ska 
rektorn bevaka elevernas rätt till god skolmiljö och måste därför agera 
partiskt gentemot elever likväl som de anställda (Törnquist 2005, sid 139). 
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I arbetsmiljölagen (AFS 2009:2) finns bestämmelser som styr arbetsmiljön. 
Bland annat tas dagsljus, inredning och utrustning samt personalutrymmen 
upp. Det är arkitektens ansvar att tillse att dessa krav uppfylls. Nedan finns 
paragrafer som är till stor vikt när skolhus ska utformas (AFS 2009:2). 

 
• Dagsljus 
9 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och 
personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det 
normalt finnas tillfreds ställande dagsljus och möjlighet till utblick.  

 
• Inredning och utrustning 
38 § Inredning och utrustning ska väljas med hänsyn till de arbetandes 
olika förutsättningar och de krav arbetsuppgifterna ställer. Den som i 
huvudsak arbetar stående eller gående ska ha möjlighet att sätta sig.  

 
• Personalutrymmen 
90 § Antalet personalutrymmen samt deras placering, storlek och inred-
ning ska vara anpassat till: 

o Arbetets natur och varaktighet 
o Det antal arbetstagare som regelbundet sysselsätts på 

arbetsstället och som normalt kan beräknas använda 
utrymmena samtidigt  

o Arbetstagarnas fördelning på kön 

2.1.5 Övriga styrdokument 

Övriga styrdokument som finns att tillse är dels plan- och bygglagen, som 
anger grundläggande krav på säkerhet- och hälsoaspekter (Törnquist 2005, 
sid 139). 
 
Flygt (2009) menar på att beskrivning och bestämmelser av både pedagogisk 
verksamhet och aspekter av skolhus är mycket vaga. Han visar på att det 
saknas bestämmelser av arkitektur och saknar en plattform där skolhus kan 
utvärderas. Materialet och stöd som finns att tillgå idag är svagt och ger 
upphov för feltolkningar och tvetydighet. Ett alternativ han ser för att lösa 
problematiken är att bygga upp ett ramverk som hanterar både en funktionell 
och estetisk dimension avseende känslor och värden. Det krävs att fokus i 
detta ramverk läggs på bedömningen av de mjuka värdena istället för 
mätning av funktionella värden.  

2.2 Byggprocessen 

Byggprocessen av skolhus skiljer sig från kommun till kommun. I stora drag 
ser byggprocessen likadan ut i de större kommunerna medans de mindre 
kommunerna skiljer sig åt. Ofta saknar de mindre kommunerna ett uppstyrt 
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system över hur de går tillväga vid byggnation av skolhus, då de sällan 
bygger nya skolor. Nedan beskrivs byggprocessen inom Göteborgs Stad.  

2.2.1 Göteborgs Stads byggprocess 

Det första som sker när ett nytt skolbyggnadsprojekt ska påbörjas är att det 
utförs en behovsanalys. Behovsanalysen syftar till att identifiera 
lokalbehovet som tar hänsyn till befolkningsutvecklingen och kommande 
behov. Analysen utförs av Stadsdelsnämnden. Efter behovsanalysen görs ett 
tjänsteutlåtande och därefter tas ett nämndbeslut i stadsdelen (Ramprogram 
för förskole-/skolbyggnader 2014). Utefter detta beslut ges uppdraget vidare 
till Lokalsekretariatet. Lokalsekretarietets huvudsakliga uppgift är att 
samordna lokalbehovet i staden och se till att lokalerna i kommunen nyttjas 
på ett så effektivt sätt som möjligt. Utefter behovsanalysen som 
Stadsdelsnämnden har utfört gör Lokalsekretariatet en första bedömning av 
de tänkta lokalerna och efter detta lämnas bedömningen vidare till 
Lokalförvaltningen (Stadsledningskontoret 2015). 
 
Lokalförvaltningen tillsätter då en projektledare som har till uppgift att 
utföra en förstudie som bygger på stadsdelens lokalanalys. Utefter denna 
förstudie tar Lokalförvaltningen fram ett förslag till lösning för att täcka 
lokalbehovet. Detta förslag innehåller även en beräknad hyres- och 
investeringskostnad. Tidsintervallet för denna process är vanligtvis fyra till 
sex månader. Efter detta lämnas uppdraget åter till Stadsdelsnämnden, där 
ett nämndbeslut ska tas utefter Lokalsekretariariatets förstudie (Ramprogram 
för förskole-/skolbyggnader 2014). 
 
Om Stadsdelnämnden sedan väljer att gå vidare är det upp till 
kommunstyrelsen att ta ett investeringsbeslut, vilket görs tre gånger per år. 
Kommunstyrelsens uppgift är att se till att projekt genomförs, utvärderas och 
följs upp så som Kommunfullmäktige beslutat. Om projektet godkänns går 
Lokalförvaltningen vidare med att handla upp konsluter, vilket beräknas ta 
cirka en till två månader. Vid upphandling av konsluterna styrs denna av 
lagen om offentlig upphandling (Ramprogram för förskole-/skolbyggnader 
2014). 
 
Projekteringsskedet beräknas ta cirka fyra till åtta månader och det är i detta 
skede som Lokalförvaltingen även söker bygglov via 
Stadsbyggnadskontoret. Parallellt, eller efter projekteringsskedet sker det 
ytterligare en upphandling. Denna gången upphandlas entreprenörer för 
byggnationen och detta tar cirka två till tre månader. Efter det att 
entreprenörerna har upphandlats kan byggnationen påbörjas (Ramprogram 
för förskole-/skolbyggnader 2014). 
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2.3 Kunskapsfördjupning av aktörer 

Nedan beskrivs de olika aktörernas roll ingående, vid byggnation av 
skolhus. 

2.3.1 Statliga och kommunala aktörer  

Sveriges riksdag och regering är de som sätter målen för grundskolans 
uppdrag och det är Utbildnings- och Kulturdepartementet som genom 
skolverket och myndigheten för skolutveckling har till uppgift att tillse att 
dessa mål uppfylls.  

2.3.2 Kommunen 

Kommunens uppgift är att med hjälp av de centrala styrdokumenten på bästa 
sätt utforma en skolverksamhet som tydligt arbetar mot en måluppfyllelse. 
De ska även ta fram en skolplan där det ska framgå hur verksamheten ska 
utvecklas och gestaltas, till grund för läroplanens mål och värdegrund. Enligt 
lag är varje enskild kommun skyldig att upprätta en sådan skolplan, och 
denna ska därefter godkännas av kommunfullmäktige (Skolplan 2009 - 2010 
Göteborg 2009). 

 
Kommunerna i dagens samhälle hanterar skolutvecklingsfrågorna och 
organiserar skolverksamheten på olika sätt. Detta till följd av att 
kommunerna är självstyrande och inte har några riktlinjer att förhålla sig till. 
Vissa kommuner upprättar kvalitetsdokument för sina fastighetsbestånd. I 
dessa beskrivs hur kommunen ska styra kvalitet, miljö och teknik frågor 
rörande sina byggnader och hur utformningen av byggnaden ska ske för att 
skapa en god ekonomi och underlätta för framtida förvaltning. Kommunerna 
kan angående dessa frågor få stöd och hjälp från Sveriges Kommuner och 
Landsting (Törnquist 2005, sid 137). 
 
Törnquist (2005, sid 137) menar att få kommuner har kvalitetsdokument 
som syftar till att frambringa de arkitektoniska frågorna vid kommunala 
byggnationer. Ytterst få kommuner har riktlinjer för hur skolhus ska 
utformas för att stimulera och stödja verksamheten samt erbjuda en trivsam 
arbetsmiljö. Hon menar också på att intresse oftast finns, både i de enskilda 
skolorna och hos den centrala förvaltningsledningen. Dock har många fullt 
upp med att utveckla verksamheten, därav blir tidsresursen till att driva 
skolfrågorna framåt ibland otillräcklig. I kommunerna är ibland intresset för 
den fysiska miljön svag, speciellt när dessa ställs mot ekonomiska resurser. 
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2.3.3 Sveriges Kommuner och Landsting 

Sveriges Kommuner och Landsting arbetar först och främst med de tekniska 
aspekterna och genomför rutinmässigt utvärdering- och utvecklingsarbete 
angående fastighetsförvaltning och byggnadsekonomi (Törnquist 2005, sid 
138).  

 
Svenska Kommunförbundet gav år 2003 ut skriften Lokalernas betydelse för 
skolan, i denna skrift redovisas fastighetsskötseln och de tekniska 
arbetsmiljöfrågornas betydelse för skolhusets trivsel och inlärningspåverkan. 
Denna har skapat riktlinjer om teknisk standard och fastighetsunderhåll i 
skolmiljöerna, vilket har lett till en positiv utveckling. Dock visar denna 
undersökning att andra faktorer så som lärarkompetens och skolledning etc. 
anses ha mycket större vikt för verksamhetens resultat än själva lokalerna. 

2.3.4 Övriga aktörer 

Utöver ovannämnda styrdokument finns även ett anatal aktörer som genom 
sin medverkan påverkar en skolbyggnation. Några av dessa beskrivs nedan. 

2.3.4.1 Arkitekten 
När det kommer till arkitektens roll vid skolhusbyggnation varierar den 
bland annat beroende på vilken kunskap respektive kommun besitter. Ibland 
upplever sig arkitekten vara helt maktlös till följd av att kommunen saknar 
kunskap om skolhusets betydelse. Oftast dras arkitektens tankar ned på 
grund av ekonomiska faktorer eller att tidsplanen är för snäv och att 
utrymme ej ges till den estetiska faktor som kanske egentligen borde tas 
hänsyn till. Arkitekten ses ibland endast som en utförare och förväntas från 
kommunens sida inte bidra i idéutvecklingen (Törnquist 2005, sid 142). 

 
I andra projekt har arkitekten dock mer inflytande och får förtroende att 
medverka i processens alla steg. Ibland förekommer även att arkitekten är 
den enda i projektet med någon slags erfarenhet av skolhusplanering. I ett 
sådant fall kan arkitekten vara den stora drivkraften i ett projekt och vara en 
mycket inflytelserik aktör. Törnquist (2005, sid 142) menar därmed att val 
av arkitekt vid ett projekt är av stor vikt. 

 
Inom kommunal verksamhet görs upphandlingen av arkitekten genom 
Lagen om offentlig upphandling. Detta ställer ibland till med problem för 
kommuner som kan hindras från att anlita en arkitekt, som anses vara bäst 
lämpad till att bedriva skolhusutvecklingsfrågorna (Törnquist 2005, sid 
142). Projektledare3 vid Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad menar dock på 
att man exempelvis kan specificera kravspecifikationen med inriktning på 
arkitektens erfarenhetsbakgrund. Ett tydligt krav som exempelvis ”ska ha 

                                                
3 Rasmusson, Susanne. Projektledare Lokalförvaltningen Göteborgs Stad. 2015. Personlig 
intervju. 7 maj. 
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varit delaktig i tre stora skolprojekt tidigare” kan hjälpa kommunen att hitta 
en lämplig arkitekt. När Lagen om offentlig upphandling får avgöra vilken 
arkitekt som anlitas i ett projekt glöms kriteriet om att arbeta i tät samverkan 
med verksamhetsgrupperna bort. Detta på grund av att det är svårt att 
kvantifiera denna egenskap. Detta riskerar att kriterier som är mindre 
relevanta kan bli avgörande när en arkitekt upphandlas, med följd av 
nackdelar till projektet (Törnquist 2005, sid 142). 

 
I kommunala skolprojekt anlitar ofta fastighetsförvaltaren rutinmässigt en 
arkitekt i idéskedet, dock är det inte självklart att denna arkitekt får fullfölja 
uppdraget i projekteringsskedet. Enligt Lagen om offentlig upphandling kan 
den arkitekt som anställs under förstudien komma att bytas ut under 
projektets gång. Detta på grund av att det sker en ny upphandling enligt 
Lagen om offentlig upphandling när projekteringssteget är avklarat. Detta 
bidrar till att arkitektens idé och tanke om byggnaden kan gå förlorad under 
vägen och man får då en byggnad som har tappat sin ursprungliga tanke 
(Bjurström 2004). Rasmusson3 menar dock på att detta kan vara en positiv 
händelse under kortare projektskeden, då vissa arkitekter är bra på just 
förstudie medens andra besitter en godare kunskap inför själva 
projekteringen. Arkitekter används ofta som en kunskapskälla i dessa 
projekt.  

 
En annan arbetsroll som arkitekten har är att hantera olika slags 
värdekonflikter. Bjurström (2004) påpekar att en vanlig konflikt vid 
skolprojekt är att skolledningen, brukaren och arkitekten har mer idéer och 
önskemål än det kommunala fastighetsbolaget (beställaren) har ekonomiska 
resurser till. 

2.3.4.2 Skolhusgruppen 

Skolhusgruppen grundades på 1980-talet och är en ideell förening där främst 
skoladministratörer, pedagoger, arkitekter, inredningsarkitekter och 
landskapsarkitekter är medlemmar. Även byggnadstekniker och 
lokalförvaltare deltar på olika sätt. Efter att Skolöverstyrelsen avvecklades 
har denna förening haft en betydande roll när det kommer till att förmedla 
kunskap kring skolhusen. Ofta söker olika aktörer efter råd och stöd inför en 
byggnation och kan härigenom få tips om hur man går till väga för att få 
igång en process. Information om litteratur och studiebesök kan även tillses. 
Gruppen fungerar som ett nätverk för personer i hela landet som har intresse 
i att planera skolans fysiska miljöer. Syftet med föreningen är att sprida och 
främja information för en god skolhusplanering (Skolhusgruppen 2014). 

2.4 Dokumenterad problematik 

Vid byggantion av skolhus uppstår ibland problematik inom olika områden. 
Nedan nämns dokumentarad problematik vid en skolbyggnation.  
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2.4.1 Ansvar för skolhusutvecklingen 

I de flesta kommuner finns det en förvaltning kopplat till skolverksamheten. 
Denna förvaltning står inte som ansvarig fastighetsägare, utan ansvarar 
endast för verksamheten som utförs i byggnaden. Detta medför att 
förvaltningen endast är hyresgäst och därmed kan få det svårt att få igenom 
förändringsprojekt som påverkar fastigheten i sin helhet. Den 
fastighetsansvarigas huvudsakliga uppgift är inte att engagera sig i 
verksamhetsfrågor som berör hyresgästen, därför skiljer sig graden av 
engagemang mycket mellan fastighetsansvariga beroende på deras intresse 
och kunskap att förbättra den pedagogiska miljön (Törnquist 2005, sid 137).  

Gislason (2009) ser ett växande allmänt intresse i icke traditionella skolhus, 
särskilt små specialiserade skolhus. Han menar på att det kan uppnås en 
arkitektonisk mångfald med nya möjligheter för genomförbarhet av 
progressiva designidéer Dock saknas denna utveckling inom kommunal 
verksamhet just på grund av att det inte finns någon som tar ansvar för 
skolhusutvecklingen.  

2.4.2 Kontinuitet  

Törnqvist (2005, sid 143-144) påvisar att den viktigaste förutsättningen för 
en lyckad skolbyggnation är att det finns kontinuitet för själva 
byggprocessen. Hon anser att detta är viktigt då det annars kan vara svårt att 
uppnå ett välarbetat och förankrat studieresultat. För att de arkitektoniska 
intentionerna inte ska förfalla efter att en skola står klar, måste det finnas 
personer som har varit med under byggprocessen och som har deltagit i det 
pedagogiska arbetet parallellt med lokalplaneringen. Även Commission for 
Architecture and the Built Environment påvisar i forskningsrapporten 
Assessing secondary school design quality (2006) den ursprungliga idéen 
och budskapet som förmedlas i designen i en byggnad riskeras att tappas 
bort i upphandlingsprocessen som tar mer hänsyn till kostnad och tid än 
kontinutet.  

2.4.3 Tid 

Liksom merparten av alla byggnadsprojekt tar även skolbyggnationer 
mycket tid och är ett tidspressat projekt. Enligt Rasmusson3 går en del av 
den tiden åt till att förklara för kommunen och politiker vad byggprocessen 
är och vilken tidsram den faktiskt behöver för att leda till ett lyckat projekt. 
Om kommunen skulle besitta mer kunskap inom området hade det 
möjligtvis bidragit till en något snabbare process. Positivt är dock att det i 
nuläget utförs samarbete mellan flertalet kommuner i landet. Exempel på 
detta är städerna Göteborg, Malmö och Stockholm som samarbetar i vissa av 
skolbyggnationsfrågorna samt utbyter idéer och tankar inom ämnet. 
Commission for Architecture and the Built Environment (2006) påpekar att 
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det finns för lite tid till att låta arkitekten arbeta kreativt. Byggherren väljer 
ofta att prioritera den billigaste och snabbaste vägen vilket medför att 
arkitektens kreativitet kan gå förlorad.    

2.4.4 Brist på forskning 

Rasmusson3 påpekar att det finns markant lite forskning och litteratur inom 
utformningen av skolhus i dagens läge, vilket är en bidragande faktor till 
försvårandet av utformningen av skolor och de upprepande fel som begås. 
Lokalförvaltningen önskar därför att det skapas mer underlag och forskning 
kring detta, exempelvis en handbok.  

Även Watson (2007) menar på att det är en stor brist på forskning inom 
ämnet. Idag finns en medvetenhet om hur en skola är utformad men det 
saknas en uppfattning om vad för typ av skolbyggnation som det finns 
behov av om tio år. Under ett flertal år har skollokalerna sett likadana ut 
utan större förändringar. Watson (2007) menar på att det är viktigt att 
utforma skollokalerna så att de öppnar upp till möjlighet för nya 
undervisningsmetoder. Det framgår av forskning inom pedagogisk 
psykololgi som utförts av Gardner (1999) att alla har ett brett utbud av 
fasetter till personlig intelligens och därmed är inlärningsprocessen olika 
från person till person. Tidigare har skolor varit enhetliga i den meningen att 
alla elever lärde in kunskap på samma sätt och alla behandlades lika oavsett 
förutsättningar. Watson (2007) menar dock på att vi i dagens samhälle tar 
hänsyn till individuella skillnader och den egna individens behov. Att 
inlärningsprocessen ser annorlunda ut borde ta sig uttryck i nybyggda skolor 
men så är inte fallet. Detta på grund av bristen på forskning i området menar 
Watson (2007).  

Liksom Rasmusson3 och Watson (2007) påpekar även Flygt (2009) att det 
finns förvånadsvärt lite forskning om den arkitektoniska utformningen av 
skolhus.  
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3. Metod 
I följande kapitel redovisas metodvalet för undersökningen, samt dess urval. 
Ord som reliabilitet och validitet tas upp och dess styrka i undersökningen 
framförs. 

3.1 Metodval  

Undersökningen som har utförts är huvudsakligen gjord med en kvalitativ 
inriktning. I undersökningen är inte huvudsyftet att lyfta den kvantitativa 
delen, utan att fånga upp tankar inom ämnet. Denna metod används för att få 
en helhetsbild av det undersökta ämnet samt ett generellt svar utifrån den 
undersökning som genomförs. Metoden är även användbar då en tydligare 
förståelse för hur undersökningsgruppen tänker och resonerar kring ämnet 
vill uppnås. Några kvantitativa faktorer har dock även tagits hänsyn till 
vilket ger ett mer generellt svar och generell kunskap inom ämnet kan 
utvinnas på ett enklare sätt. 

För att uppnå en god validitet är enkätundersökningsfrågorna (som är 
studiens centrala utgångspunkt) grundade på verksamhetens åsikter. Detta 
uppnås genom att förintervjuer hölls med tre pedagoger innan de slutgiltiga 
enkätundersökningsfrågorna utformades. På så vis grundades frågorna på 
verksamhetens egna åsikter och därmed mäts det som undersökningen är 
avsedd att mäta.  

För att säkerställa en hög reliabilitet har skolor valts ut i en utspridd 
utsträckning i södra Sverige. Om resultatet visar på likvärdiga åsikter kan 
det antydas att resultatet från denna undersökning kan appliceras i övriga 
delar av Sverige. 

3.2 Undersökningsgrupp och urval 

Nedan redovisas de undersökningsgrupper och urval som gjorts vid samtliga 
intervjuer och undersökningar.  

3.2.1 Förintervju 

Undersökningsgruppen är pedagoger vid en relativt nybyggd skola. 
Pedagogerna som valdes ut skulle besitta olika kompetenser för att 
komplettera de olika kunskapsområdena. Rektorer ingår inte i 
undersökningsgruppen och inte heller övrig personal vid skolan, så som 
skolkurator etc. 

Som urval till förintervjuerna valdes tre stycken pedagoger. Samtliga av 
pedagogerna jobbar på Torslandaskolan som är relativt nybyggd då den stod 
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klar höstterminen 2013. Detta urval gjordes med tanke på att pedagogerna 
nyligen har deltagit vid en nybyggnation och därav är sannolikheten stor att 
de är kvar i tankarna om hur en skola bör utformas. Pedagogerna 
ämnesområden var musik, textilslöjd och teoretiska ämnen. 

3.2.2 Enkätundersökning 

Undersökningsgruppen är avgränsad till högstadieskolor, årskurs 6 - 9 som 
är belägna i södra Sverige. Den geografiska avgränsningen gjordes med 
hänsyn till det arkitekturföretag som detta examensarbete görs i samarbete 
med, vilket är beläget i södra Sverige. Därav blev södra Sverige en naturlig 
geografisk avgränsning. Skolor som omfattar de lägre årskurserna ingår inte. 
Undersökningen är även avgränsad endast till pedagoger. Rektorer eller 
övrig personal ingår inte i undersökningsgruppen.  

Urvalet baserades på vilka skolor som var lättkontaktade och lättillgängliga 
via internet. De 27 skolorna som kontaktades var följande, se Tabell 1. En 
sammanställning av de skolor som kontaktades vid enkätundersökningen 

Tabell 1. En sammanställning av de skolor som kontaktades vid enkätundersökningen.  

Bjurbäcksskolan Emmaboda Kommun 

Centralskolan Falköpings Kommun 

Kyrkerörsskolan Falköpings Kommun 

Glöstorpsskolan Göteborgs Stad 

Hjällboskolan Göteborgs Stad 

Nordlyckeskolan Göteborgs Stad 

Nya Påvelundskolan Göteborgs Stad 

Santosskolan Göteborgs Stad 

Skälltorpsskolan Göteborgs Stad 

Styrsöskolan Göteborgs Stad 

Torslandaskolan Göteborgs Stad 

Trulsegårdsskolan Göteborgs Stad 

Tynneredsskolan Göteborgs Stad 

Utmarksskolan Göteborgs Stad 

Hagabodaskolan Habo Kommun 

Österledsskolan Halmstad Kommun 

Barkestorpsskolan Kalmar Kommun 

Lindalsskolan Kalmar Kommun 

Munkegärdsskolan Kungälvs Kommun 
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Thorildskolan Kungälvs Kommun 

Ytterbyskolan Kungälvs Kommun 

Gottorpsskolan Malmö Stad 

Linnéskolan Malmö Stad 

Strömstiernaskolan Strömstads Kommun 

Norgårdenskolan Uddevalla Kommun 

Håstensskolan Varbergs Kommun 

Karl-Oskarskolan             Växjö Kommun 

3.2.3 Fältstudie av skolhus 

Undersökningsgruppen är avgränsad till högstadieskolor, årskurs 6 - 9 som 
är belägna i södra Sverige. Alltså ingår inte några skolor som omfattar de 
lägre årskurserna. Undersökningsgruppen omfattar tre skolor. 
Hänsynstagande togs även till att dessa skolor är uppförda under åtskilda år.  

 
Urvalet valdes efter geografisk aspekt, med hänsyn till den stad där 
rapporten genomfördes. Däför valdes Karl-Oskarskolan och Teleborg 
Centrum skolan, vilka båda är belägna i Växjö. Den tredje skolan, 
Trulsegårdsskolan valdes efter en tidigare kännedom om skolan samt 
kontakter vid lärosätet.  
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4. Genomförande 
 
Arbetet genomfördes i olika delmoment som preciseras nedan. 

4.1 Förundersöknning 

Som uppstart av arbetet genomfördes en förundersökning. Detta för att 
samla bakgrundsfakta om ämnet, samt finna inspiration till arbetssätt och 
struktur av arbetet. Vetenskapliga rapporter och böcker inom ämnet lästes 
igenom samt tillförlitliga digitala källor användes till stor del.  

4.2 Förintervju 

Efter förundersökningen fanns en större förståelse för ämnet som skulle 
undersökas, dock saknades verksamhetenssyn. För att få förståelse för 
skolverksamhetens tankar och åsikter om skollokalernas fysiska miljö 
bokades intervjuer med pedagoger inom avgränsningsområdet. 

Dessa intervjuer hölls på Torslandaskolan i Göteborgs Stad och utfördes 
ostört med varje pedagog individuellt. Intervjuerna som genomfördes var av 
öppen karaktär där utgångspunkterna var att få förståelse inom området. 
Frågeställningarna var riktade mot att få fram utformningens och 
inredningens betydelsese för verksamheten. Upplägget av intervjufrågor var 
därför uppbyggda med vida frågor som gav öppna svar. Detta för att få fram 
pedagogernas egna åsikter och tankar.  

4.3 Enkätundersökning 

Utifrån förintervjuerna kunde sedan relevanta frågeställningar till 
undersökningen byggas upp. Tydligt och lättförståeligt var något som var i 
stor fokus för dess utformning. Undersökningen byggdes upp och 
utformades i Googles tjänst “Google Formulär” vilken är en online-tjänst 
som underlättar för samtliga parter då det bidrar till en högst enkel 
svarsprocedur för urvalsgruppen.  

Sex olika formulär utformades, enligt de avgränsningar som detta 
examensarbete innefattar:   

• Bildsal 
• Labbsal 
• Musiksal 
• Textilslöjdssal  
• Träslöjdssal 
• Ämnessal 
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Varje formulär inleddes med en förklarande och övergripande text som 
förklarade arbetet bakom undersökningen och varför den genomfördes. 
Samtliga formulär avslutades även med ett antal frågor rörande 
pedagogernas arbetsplats.   

4.4 Utskick av enkätundersökning till pedagoger 

Mail skickades ut till 27 skolor i södra Sverige där arbetets syfte förklarades, 
samt en lista med samtliga av de utvalda salarna och direktlänk till dess 
respektive frågeformulär. Resultatet lagrades online vilket gjorde att 
pedagogerna inte behövde maila tillbaka till avsändaren för att registrera 
sina svar.  

4.5 Sammanställning 

Efter att enkätundersökningen stängdes online sammanställdes svaren för 
respektive sal. Därefter gjordes en mer generell sammanställning som 
omfattade samtliga salar. Allt för att skapa ett så lättläsligt och förståeligt 
resultat som möjligt. 

4.6 Fältstudie  

Som underlag för analys genomfördes en fältstudie på tre skolor: Karl-
Oskarskolan, Teleborg Centrum skolan och Trulsegårdsskolan. Skolorna 
besöktes och de intressanta aspekterna avsett på 
enkätundersökningsresultatet granskades. Data samlades ihop och 
sammanställdes sedan.  
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5. Resultat  
Nedan följer resultat av förintervju, enkätundersökning och fältstudie.  

5.1 Sammanställning av förintervju 

Resultatet som följer redovisar de intervjuer som utfördes med tre 
ämneslärare vid Torslandaskolan i Göteborgs Stad. 

5.1.1 Intervju med pedagog inom teoretiska ämnen 

Pedagog i teoretiska ämnen4 vid Torslandaskolan anser att en ämnessal bör 
vara utformad för 30 - 35 elever och att dagens salar är för små. Salsformen 
ska helst vara så kvadratisk som möjligt. En mindre avdelning i klassrummet 
uppskattas, exempelvis plats för en soffgrupp. Whiteboardtavlan ska vara 
flyttbar upp och ned, två stycken ska gärna finnas tillgängligt. Elevborden 
kan vara i lite olika nivåer, exempelvis något högre längre bak i 
klassrummet. Elevborden ska skapa en god arbetsyta för eleverna. 
Inredningen i salen ska inte låta för mycket, men exempelvis stolar med hjul 
på kan ibland vara störande då eleverna kan leka med dem istället för att 
sitta still. Det är av stor vikt att pedagogen kan röra sig fritt i salen. 

Den tekniska utrustning som ska finnas i en ämnessal är enligt Magnusson4 
projektor och stationär dator eller smartboard. Eluttagen bör inte placeras i 
bordshöjd då de lätt förstörs i en sådan höjd. Dessa bör istället placeras i en 
lägre nivå.   

Det uppskattas om salen har mycket fönster och ljusinsläpp. Glasparti mot 
korridor är bra i en mindre mängd, om det blir för ”öppet” kan det dock 
bidra till koncentrationssvårigheter för eleverna. Mörkläggning av salen ska 
vara tillgängligt. 

Grupprum ska finnas i anslutning till en ämnessal, anslutet endast från salen. 
Ett glasparti från grupprummet mot salen är bra då pedagogen kan ha en god 
översikt över båda rummen samtidigt. 

5.1.2 Intervju med pedagog inom musik 

Musiklärare5 vid Torslandaskolan anser att en musiksal bör vara utformad 
för halvklass eller helklass. Vid helklassundervisning ska salsformen helst 
vara kvadratisk. Whiteboardtavla, piano och mixerbord önskas vara placerat 
på samma ställe i salen. Detta för att pedagogen enkelt ska kunna nå det 

                                                
4 Magnusson, Jack. Pedagog vid Torslanda Skolan. 2015. Personlig intervju. 31 mars. 
5 Marin, Johan. Pedagog vid Torslanda Skolan. 2015. Personlig intervju. 31 mars. 
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mesta från sin ”arbetsyta” och samtidigt vara kvar på samma ställe.  Även 
viktigt att pedagogen kan ha en god uppsikt över sina elever.  

Elevbord samt tillhörande stolar ska finnas. Stolarna ska inte ha armstöd då 
det förhindrar undervisningen, exempelvis blir det svårt att sitta i stolen och 
spela gitarr.  

Det är viktigt att det är en ljuddämpande miljö i salen, dock är det minst lika 
viktigt att inte ta bort ljudet helt. En fri väggyta i salen är önskvärt, för 
upphängning av gitarrer och andra instrument.  

Den tekniska utrustning som ska finnas i en musiksal är enligt Marin5 
projektor och stationär dator.  

Dagsljusinsläpp uppskattas, men i en rimlig mängd. Glasparti mot korridor 
anser Marin5 som negativt då det kan störa och begränsa eleverna. 
Mörkläggning av salen ska vara tillgängligt. 

Grupprum ska finnas i anslutning till en musiksal, helst två stycken. 
Ytstorlek på cirka 10 m2 vardera. Grupprummet behöver inte vara försett 
med dagsljusinsläpp, det anses vara viktigare att ljudisolera rummet väl.  

Förråd ska även finnas i anslutning till salen. Om två musiksalar finns på 
samma skola kan det gärna placeras centralt mellan de båda. De bör ha en 
ytstorlek så instrument får god plats.  

Lokalisering av musiksalen bör enligt Marin5 vara på första plan. I nära 
anslutning till andra praktiska salar, exempelvis textilslöjd och träslöjd på 
grund av att dessa inte är lika ljudkänsliga som de teoretiska salarna. Det är 
önskvärt att musiksalen är belägen i anslutning till café eller uppehållsrum 
då det öppnar upp till konsertmöjligheter och förflyttningen dess emellan 
blir smidig. 

5.1.3 Intervju med pedagog inom textilslöjd  

Textilslöjdlärare6 vid Torslandaskolan anser att varje elevplats bör innehålla 
symaskin och tillhörande förvaringsskåp samt en arbetsyta, alltså en fri 
bänkyta. Arbetsytan ska vara stor, eleverna ska kunna arbeta ostört utan att 
störas av varandra. Elevbord utformade för två elever uppskattas, då 
eleverna enkelt kan dela på bänkytan. Elevborden bör enligt Karlsson6 ha en 
högre höjd, då låga bord blir påfrestande att arbeta vid i längden. De 
tillhörande stolarna önskar ha en justerbar fothöjd.  

En gemensam arbetsyta i salen uppskattas, d.v.s. ett större samlingsbord där 
hela gruppen kan samlas. Strykbord ska finnas med tillhörande strykbräda 

                                                
6 Karlsson, Anette. Pedagog vid Torslanda Skolan. 2015. Personlig intervju. 31 mars. 
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och strykjärn. Strykbrädans höjd bör vara reglerbar. Det som används 
ständigt (tråd, spole o.s.v.) ska finnas lättillgängligt i salen, exempelvis i 
lådor. Tillgång till provrum ska finnas i anslutning till salen.  

Whiteboard ska vara centralt placerad, stor så det finns yta för mycket text 
och bild. Anslagstavla är önskvärt i textilslöjdssalen, för att kunna sätta upp 
tips och inspirationsbilder osv. 

Den tekniska utrustning som ska finnas i en textilslöjdssal är enligt 
Karlsson6 projektor, skrivare, stationär dator och helst även en kopiator. 
Eluttag bör finnas till varje symaskin och är helst placerade hängandes från 
taket.  

Ljusinsläpp av stor mängd uppskattas. Glasparti mot korridor anser 
Karlsson6 som negativt då det kan störa koncentrationen hos eleverna. 
Mörkläggning av salen ska vara tillgängligt. 

Grupprum ska finnas i anslutning till en textilslöjdssal, helst två stycken. 
Ytstorlek på cirka 10 m2 vardera. Grupprummet behöver inte ha ljusinsläpp, 
viktigare att ljudisolera rummet väl.  

Förråd ska även finnas i anslutning till salen, det bör ha en ganska stor 
ytstorlek. Om två textilslöjdssalar finns på samma skola kan förrådet gärna 
placeras centralt mellan de båda.  

5.2 Sammanställning av enkätundersökning 

Detta kapitel är indelat i sju underrubriker. En rubrik för varje sal som 
undersökts, inklusive pedagogernas arbetsrum. Ren fakta av 
undersökningens resultat redovisas, varvat med ett antal diagram för att 
förtydliga ytterligare. Allt resultat bygger på pedagogernas egna åsikter.  

5.2.1 Laborationssal 

Resultatet baseras på 13 svar. 

En laborationssal avsedd för cirka 17 personer bör vara på 50-70 m2. Dess 
rumsform ses helst som rektangulär, men flertalet pedagoger påpekar även 
att ett kvadratiskt eller L-format klassrum är önskvärt se Figur 1 på nästa 
sida.  
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Figur 1. Svarsresultat för vad pedagoger anser en laborationssal bör ha för salsform.                    

Baserat på 12 svar.  

Den rektangulära formen förespråkar en god uppsikt för pedagogen och 
eleverna, samt att laborationsstationer kan placeras längs en långsida. En 
kvadratisk sal anses vara bra säkerhetsmässigt då pedagogen enkelt får en 
god uppsikt över hela salen, möblering anses även lättsam. L-formen ger 
möjlighet till att dela upp salen i en teoridel och en laborationsdel.  

Elevborden i salen bör ha en varierande höjd, 110 cm och 70 cm. Alternativt 
endast av höjden 110 cm. Borden ska vara placerade radvis. Tillhörande 
stolar önskas inte vara rullbara, då 91 % av pedagogerna anser det som 
negativt. Fler än fyra våtenheter bör finnas i salen och dessa ska vara 
placerade utspritt.  

Den viktigaste utrustningen som behövs i en laborationssal anses vara 
projektor, annan utrustning som är önskvärd enligt pedagogerna är 
smartboard och en stationär dator. Ett eluttag per två elever önskas och ska 
vara utspridda över hela salen, nedsänkta från taket. Salen ska kunna 
mörkläggas. 

De flesta av de tillfrågade pedagogerna anser att det är negativt med 
glasparti från laborationssalen ut mot korridor och/eller andra 
elevutrymmen. De antyder att det stör elevernas inlärning. Några är dock 
positiva i frågan och antyder att det kan ge ökad motivation.  

Grupprummets anslutning till en laborationssal anses helst vara både från 
salen och korridoren, med motiveringen om att det möjliggör för en 
flexiblare användning för både pedagoger och elever. Grupprummet ska vara 
försett med glasparti mot klassrummet så att pedagogen har möjlighet till 
god uppsikt. Eleverna kan även titta in i laborationssalen för att minnas hur 
de har jobbat, om de exempelvis skriver en laborationsrapport i 
grupprummet. Fönster med dagsljusinsläpp i direkt anslutning till 
grupprummet anses som positivt och nödvändigt. 
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Nedan följer ett exempel av hur en laborationssal önskas vara utformad 
enligt pedagogerna, se Figur 2. Observera att figuren inte är skalenlig och 
heller inte redovisar en ultimat möblering av salen, utan endast är en 
illustration för att förtydliga resultatet av enkätundersökningen.  

 
Figur 2. Exempel över önskvärd utformning av laborationssal. 

Övriga synpunkter om laborationssalens utformning från anonyma 
pedagoger: 

 
- Dragskåp bör placeras med tillhörande diskbänk utmed 
väggarna samt bänkrader i ståhöjd i mitten. 

 
- Helst stolar/pallar som går att skjuta underbänken när man 
står och utför laborationen. 

5.2.2 Musiksal 

Resultatet baseras på 8 svar. 

En musiksal ska vara utformad för halvklass. Dess rumsform kan variera 
mellan rektangulär, kvadratisk och cirkulär, se Figur 3 på nästa sida.  
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Figur 3. Svarsresultat för vad pedagoger anser en musiksal bör ha för rumsform.                       

Baserat på 7 svar. 

Den rektangulära formen förespråkar en god kontroll och ett gott synfält, 
samt att användbar och nödvändig väggyta skapas för instrument. En 
kvadratisk sal anses vara bra då den bidrar till att minimera begränsningarna 
i upplägget för rytmikundervisningen. 

Elevbord ska finnas i salen och dessa önskas ha en varierande höjd, 110 cm 
och 70 cm. Borden ska vara placerade gruppvis.  

Tillhörande stolar önskas inte vara rullbara, då samtliga av pedagogerna 
anser det som negativt med motivering om att stolar med hjul på uppmuntrar 
till lek. Det finns även en risk att elever rullar över kablar i musiksalen och 
en stol med hjul på kan rulla in i kostsam utrustning, även om ingen elev 
sitter i den. 

Den viktigaste utrustningen som behövs i en musiksal anses vara projektor, 
annan utrustning som är önskvärd enligt pedagogerna är en stationär dator 
och en skrivare. Även PA-system, mixerbord, förstärkare och högtalare. Ett 
eluttag per fyra elever önskas och ska vara utspridda över hela salen, varierat 
i golv nivå för instrument och dylikt samt nedsänkta från taket. Salen ska 
kunna mörkläggas. 

Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna anser att det är negativt med 
glasparti från musiksalen ut mot korridor och/eller andra elevutrymmen. De 
antyder att elever vill vara ifred när de tränar på sång och instrument. 
Känsliga elever kan hämmas av att de blir sedda i en sådan situation, vilket 
medför att många inte vågar spela om andra tittar på. Det kan även störa 
elevernas fokus.   

Grupprum ska finnas och dess anslutning till en musiksal anses helst vara 
endast från salen, med motiveringen om att det möjliggör för en flexiblare 
användning för både pedagoger och elever. Ofta lånar eleverna med sig 
kostsam utrustning in i grupprummen och då är det bra för läraren att veta 
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vart eleverna finns samt att instrumenten finns kvar i salens anslutning. 
Grupprummet ska vara försett med glasparti mot klassrummet så att 
pedagogen har möjlighet till god uppsikt. Fönster med dagsljusinsläpp i 
direkt anslutning till grupprummet är av delade åsikter. 

Två, alternativt ett, förråd skall finnas i anslutning till musiksalen och bör 
vara 10 m2. Vid två musiksalar i samma byggnad kan förrådet delas, enligt 
86 % av pedagogerna.  

Lokaliseringen av en musiksal bör vara på första våning, helst centralt på 
skolan och nära andra praktiska salar. En placering nära skolans café eller 
uppehållsrum gör det möjligt och smidigt att anordna lunchmusik eller andra 
konserter.  

Nedan följer ett exempel av hur en musiksal önskas vara utformad enligt 
pedagogerna, se Figur 4. Observera att figuren inte är skalenlig och heller 
inte redovisar en ultimat möblering av salen, utan endast är en illustration 
för att förtydliga resultatet av enkätundersökningen. 

 
Figur 4. Exempel över önskvärd utformning av musiksal. 

Övriga synpunkter om musiksalens utformning från anonyma pedagoger: 
 

- Använder borden till både arbete med dator, skriva och 
spela t ex keyboard, så olika höjd behövs till olika aktiviteter, 
men det är ju svårt att variera också. Framför allt behövs 
plats för allt detta. 
 
- Bra att ha en stor sal som kan delas i två halvor med en 
instrumentdel och en halva med bord och stolar. 
 
- Bra ljuddämpning och akustik. 
 
- Det ska finnas fönster med dagsljus. Antingen har man 
rejält med högskåp och då behövs inget förråd. Har man inga 
högskåp måste det förstås finnas ett "eget" förråd med gott 
om hyllplan. 
 



 
Berg & Malmberg 

24 

- Ordentligt ljudisolerat från andra utrymmen på skolan. Bra 
akustik som ger en bra musikupplevelse men samtidigt sparar 
lärarnas och elevernas hörsel. 

5.2.3 Textilslöjdssal 

Resultatet baseras på 7 svar. 

En textilslöjdssals rumsform kan variera mellan rektangulär och kvadratisk. 
Den rektangulära formen förespråkar en god överblick över hela salen för 
såväl pedagoger som elever. En kvadratisk sal anses vara bra då pedagogen 
alltid har en god uppsikt över eleverna, samt att det går att dela in eleverna i 
mindre grupper beroende på arbetet.  

Elevborden i salen bör vara av höjden 110 cm. Alternativt av varierande 
höjd, 110 cm och 70 cm. Borden ska vara placerade gruppvis. Tillhörande 
stolar önskas inte vara rullbara, då 86 % av pedagogerna anser det som 
negativt på grund av att det uppmuntrar till lek i salen. Övriga möbler i salen 
bör vara flexibla och flyttbara, förutom strykbordet som bör ha en specifik 
plats och höjd. En våtenhet ska finnas i salen. 

Utgångspunkten vid utformning av en textilsyslöjdssal bör vara att en 
symaskin ska vara placerad vid varje elevplats och därmed ska ett 
förvaringsskåp för denna även finnas vid varje elevplats. Ett gemensamt 
arbetsbord på cirka 2x2 meter (varierande beroende på antalet elever) bör 
även finnas i salen. Den bästa förvaringen av elevarbeten anses vara i 
förvaringsskåp då det underlättar för att kunna hålla ordning. Ett skåp per 
grupp uppskattas så arbetena är inlåsta när nästa grupp har lektion, annars 
finns risk att arbeten tappas bort. Förvaringsskåp är även bra för att undvika 
ett rörigt intryck av salen och förhindrar att arbeten faller ut. 

Den viktigaste utrustningen som behövs i en textilslöjdssal anses vara 
projektor. Annan utrustning som är önskvärd enligt pedagogerna är en 
stationär dator. Ett eluttag per elev önskas och ska vara utspridda över hela 
salen så eluttag finns tillgängligt för varje symaskin. Salen ska kunna 
mörkläggas. 

Glasparti från textilslöjdssal mot korridor och/eller andra elevutrymmen är 
av delade åsikter. Det positiva anses vara att det skapar ett öppet och 
välkomnande intryck medens det negativa påpekas vara att en sådan 
“öppenhet” skulle ta uppmärksamhet från eleverna i deras arbete. 

Grupprum skall finnas och dess anslutning till en textilslöjdssal anses helst 
vara endast från salen. Grupprummet skall vara försett med glasparti mot 
salen så att pedagogen har möjlighet till god uppsikt. Fönster med 
dagsljusinsläpp i direkt anslutning till grupprummet anses som positivt och 
nödvändigt. Provrum i form av ett mindre rum ska också finnas i direkt 
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anslutning till salen, för att möjliggöra till provning av plagg som arbetats 
fram och dylikt.  

Ett förråd skall finnas i anslutning till textilslöjdssalen och bör vara 15 m2.  

Nedan följer ett exempel av hur en textilslöjdssal önskas vara utformad 
enligt pedagogerna, se Figur 5. Observera att figuren inte är skalenlig och 
heller inte redovisar en ultimat möblering av salen, utan endast är en 
illustration för att förtydliga resultatet av enkätundersökningen. 

 
Figur 5. Exempel över önskvärd utformning av textilslöjdssal. 

5.2.4 Träslöjdssal 

Resultatet baseras på 7 svar. 

En träslöjdssals rumsform kan variera mellan rektangulär och kvadratisk. 
Den rektangulära formen förespråkar en god överblick över hela salen för 
såväl pedagoger som elever, det är då lätt att skapa en fungerande 
maskinplacering och salen blir lättmöblerad. En kvadratisk sal anses vara 
bra då pedagogen alltid har en god uppsikt över eleverna, samt positivt ur 
säkerhetssynpunkt.  

Rum som bör ingå i träslöjdssalen är huvudsal, målarrum, metallrum, 
virkesrum, maskinrum avsett för elev, maskinrum avsett för pedagogen, 
sliprum, lärarrum och utsugsanläggning som ligger i separat utrymme 
utanför.  

Stolar avsedda för eleverna önskas inte vara rullbara, då 83 % av 
pedagogerna anser det som negativt på grund av att det uppmuntrar till lek i 
salen. Tre, alternativt två våtenheter ska finnas utspritt i salen. Exlusive en 
våtenhet i målarrum, respektive metallrum. 
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Samtliga maskiner som ger ifrån sig väsentligt mycket ljud bör vara 
placerade i ett avskiljt och samlat rum. Detta bidrar till att arbetsmiljön blir 
bättre och hörselskydd behövs inte användas i lika stor omfattning i andra 
delar av salen. Ett glasparti mellan maskinrummet och salen bör finnas. 
Detta ger en god överblick, ljudnivå dämpas och säkerheten höjs. 

Den viktigaste utrustningen som behövs i en träslöjdssal anses vara 
projektor. Annan utrustning som är önskvärd enligt pedagogerna är en 
skrivare. Ett eluttag per elev önskas och ska vara utspridda över hela salen, 
hängandes från taket över varje elevbänk. Salen ska kunna mörkläggas. 

Glasparti från träslöjdssalen mot korridor och/eller andra elevutrymmen 
uppskattas då det kan vara intressant och lärorikt för andra elever att se vad 
som pågår i salen. Även bra för att påvisa vilket arbete som är möjligt att 
göra i salen och inspirera andra elever. 

Grupprum ska finnas och dess anslutning till träslöjdssalen anses helst vara 
endast från salen. Grupprummet skall vara försett med glasparti mot salen så 
att pedagogen har möjlighet till god uppsikt. Fönster med dagsljusinsläpp i 
direkt anslutning till grupprummet anses som positivt och nödvändigt.  

Ett, alternativt två, förråd skall finnas i anslutning till träslöjdssalen och bör 
vara 20 m2. Det är även viktigt att det finns verktygsförvaring och 
virkesförråd som är lättillgängligt både från ut- och insida. Vertikala 
virkesställ önskas.  

Nedan följer ett exempel av hur en träslöjdssal önskas vara utformad enligt 
pedagogerna, se Figur 6. Observera att figuren inte är skalenlig och heller 
inte redovisar en ultimat möblering av salen, utan endast är en illustration 
för att förtydliga resultatet av enkätundersökningen. 

 
Figur 6. Exempel över önskvärd utformning av träslöjdssal. 
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Övriga synpunkter om träslöjdssalens utformning från anonyma pedagoger: 
 

- Jag skulle hellre (än ett grupprum) ha ett stort centralt 
placerat arbetsbord (120x400 cm) där man kan samla alla 
eleverna i gruppen vid instruktioner och samlingar. 
 
- I nära anknytning till textilslöjden. Slöjd är ETT ÄMNE. 
 
- Ett samlingsbord är önskvärt i träslöjdssalen. 
 
- Anläggning för spånsug i direkt anslutning till salen. 

5.2.5 Ämnessal 

Resultatet baseras på 30 svar. 

En ämnessal avsedd för 25 personer bör vara på 50-60 m2. Dess rumsform 
ses helst som rektangulär, men flertalet pedagoger påpekar även att ett 
kvadratiskt eller L-format klassrum är önskvärt. Den rektangulära formen 
förespråkar att alla elever får en god sikt framåt samt att läraren inte behöver 
anstränga sig lika mycket för att bli hörd över hela salen. En kvadratisk sal 
anses vara bra ur möbleringssynpunkt, samt att pedagogen kommer nära 
eleverna och vice versa. L-formen är bra då eleverna ska arbeta i grupper 
eller vid annan typ av aktivitet då pedagogen behöver gruppera eleverna. 
Vid en L-formad sal skulle det kunna ingå en lugn hörna för fördjupande 
arbete eller extra stöd utan att behöva lämna salen, alternativt som 
grupprum.  

Elevborden i salen bör vara av höjden 110 cm. Alternativt en varierande 
höjd, 110 cm och 70 cm. Tillhörande stolar önskas inte vara rullbara, då 71 
% av pedagogerna anser det som negativt på grund av att det inbjuder till lek 
och eleverna skulle få det svårt att sitta still.  

Den viktigaste utrustningen som behövs i en ämnessal anses vara projektor, 
annan utrustning som är önskvärd enligt pedagogerna är smartboard, en 
skrivare och i vissa fall en stationär dator, se Figur 7 på nästa sida.  
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Figur 7. Svarsresultat för vad pedagoger anser bör finnas för teknisk utrustning i en ämnessal.              

Baserat på 30 svar, observera att flera svarsalternativ kunde väljas.  

Åsikten om stationär dator varierar dock märkvärt då majoriteten av såväl 
pedagoger som elever i dagsläget har egna bärbara datorer. Ett eluttag per 
två, alternativt fyra elever önskas. Dessa ska vara utspridda över hela salen, 
nedsänkta från taket och tillgängliga vid varje elevbord. Salen ska kunna 
mörkläggas. 

Majoriteten av de tillfrågade pedagogerna anser att det är negativt med 
glasparti från klassrum ut mot korridor och/eller andra elevutrymmen, de 
antyder att det stör och tar fokus från elevernas inlärning. Några är dock 
positiva i frågan och antyder att det ger ett öppet intryck och synliggör 
processer, eleverna kan även lära sig att respektera varandra. Dock påpekas 
att tillgång till gardin eller liknande skall finnas vid behov, om glasparti 
finns.  

Grupprummets anslutning till en ämnessal bör vara både från klassrummet 
och korridoren, med motiveringen om att det möjliggör för en flexiblare 
användning för både pedagoger och elever, se Figur 8.  

Figur 8. Svarsresultat för vad pedagoger anser om ett grupprums anslutning till salen.                        
Baserat på 30 svar. 
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Grupprummet ska vara försett med glasparti mot klassrummet så att läraren 
har möjlighet till god uppsikt. Fönster med dagsljusinsläpp i direkt 
anslutning till grupprummet anses inte vara nödvändigt. Detta på grund av 
åsikten att man bara vistas tillfälligt i grupprummen, därav är det ingen 
prioritet.  

Nedan följer ett exempel av hur en ämnessal önskas vara utformad enligt 
pedagogerna, se Figur 9. Observera att figuren inte är skalenlig och heller 
inte redovisar en ultimat möblering av salen, utan endast är en illustration 
för att förtydliga resultatet av enkätundersökningen. 

 
Figur 9. Exempel över önskvärd utformning av ämnessal. 

Övriga synpunkter om ämnessalens utformning från anonyma pedagoger: 
 

- Än idag är stora whiteboard-tavlor viktiga, trots att vi till 
stor del använder oss av projektorer. Men det är större och 
större krav på oss att redogöra för dagen och ha det stående 
på en tavla. Detta gör att man behöver stora tavlor som kan 
användas trots att viktig information skrivs på någon sida av 
tavlan. Schema, aktiviteter, m.m. Även anslagstavlor i 
mängder är viktigt. Man får inte tejpa på väggarna, kludd 
lossnar och häftstift går inte in i betongväggarna. Svårt att 
kunna hänga upp elevernas alster m.m. 

 
- Viktigt med ljuddämpande material i byggnader och 
inredning, lättstädade material (möbler och byggmaterial), 
möjlighet att öppna fönster för frisk luft samt tyst och effektiv 
ventilation. 

 
- Hänsyn bör tas till att elever och lärare är olika långa, att 
bord behöver vara justerbara. Ståbord i lärarrummet på 
grund av ergonomi. Framförallt behövs klassrum som kan 
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varieras och användas på olika sätt. Det behövs ytor för lugn 
och ro där man kan samtal med mindre grupp utan att störa 
hela klassen. 

 
- Färgsättning är viktig. Monterskåp/anslagstavlor där man 
sätt  upp information och elevarbeten. Krokar till jackor. 
Ingen kateder. 

5.2.6 Pedagogernas arbetsrum 

Resultatet baseras på 65 svar. 

Arbetsrum för pedagoger bör vara lokaliserat i närhet till teoretiska salar så 
att en naturlig kontakt med eleverna uppstår. Majoriteten av pedagogerna 
anser att varje enskild arbetsplats bör ha en yta på 4 m2, inklusive arbetsyta 
och friyta. Bokhyllor, skåp och skrivbord med tillhörande lådor är önskvärda 
som individuella och gemensamma förvaringsutrymmen. 
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5.2.7 Sammanställning av enkätresultat från respektive sal  

Nedan finnes en tabell som redovisar en sammanställning av enkätresultatet 
för respektive sal, se Tabell 2. Tabellen redovisar endast de svarsalternativt 
som erhållit majoritet vid undersökningen, därav är nedanstående resultat 
mer koncist än det skriftliga resultat som redovisats tidigare i kapitlet.  

Tabell 2: Sammanställning av enkätresultat från respektive sal.  

 Laborations-
sal 

Musiksal Textilslöjds-
sal 

Träslöjdssal Ämnessal 

Salsform 
Rektangulär Rektangulär/ 

Kvadratisk/ 
Cirkulär 

Rektangulär Rektangulär Rektangulär 

Elevplatsernas 
placering 

Radvis Gruppvis Gruppvis - Varierande 

Höjd på elevborden Varierande* Varierande* 110 cm  - 110 cm  

Stolar med hjul Negativt Negativt Negativt - Negativt 

Antal tvättställ > 4  0 1 2 0 

Tvättställens 
placering 

Utspridda - Samlade Utspridda - 

Tekniskutrustning 

Projektor 
Smartboard 
Stationär 
dator 

Projektor 
Stationär dator 
Skrivare 

Projektor 
Stationär 
dator 
Skrivare 

Projektor 
Skrivare 
Smartboard 
Kopiator 

Projektor 
Smartboard 
Stationär dator 

Antal stationära 
datorer 

0 1 0 0 0 

Antal eluttag 
Ett eluttag 
per två elever 

Ett eluttag per 
fyra elever 

Ett eluttag 
per elev 

Ett eluttag per 
elev 

Ett eluttag per två, 
alternativt fyra, 
elever 

Eluttagens 
placering 

Nedsänkta 
från taket  

Varierande 
höjd beroende 
på instrument 

Höj och 
sänkbara  

Nedsänkta från 
taket, över 
varje elevbord 

Utspridda, 
nedsänkta från 
taket vid varje 
elevbord 

Fönster från salen 
mot korridor/andra 
elevutrymmen 

Negativt Negativt Ingen åsikt Positivt Negativt 

Mörkläggning av 
salen 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tillgång till 
grupprum 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Grupprums 
placering i 
förhållande till 
salen 

Anslutet från 
sal och 
korridor  

Anslutet 
endast till 
salen 

Anslutet 
endast till 
salen 

Anslutet endast 
till salen 

Anslutet från sal 
och korridor 

Fönster från 
grupprum mot 
korridor/salen 

Fönster mot 
salen 

Fönster mot 
salen 

Fönster mot 
salen 

Fönster mot 
salen 

Fönster mot salen 

Dagsljusinsläpp i 
grupprum 

Nödvändigt Ingen åsikt Nödvändigt Nödvändigt Inte nödvändigt 

Förråd anslutet till 
salen 

Ja Ja Ja  Ja  Nej 

Antal förråd  1 2, alternativt, 1  1 1, alternativt, 2 - 

Förrådsstorlek 10 m2 10 m2  15 m2 20 m2 - 

* Elevborden önskas ha en varierande höjd på både 70 cm samt 110 cm. 
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5.3 Empiri från fältstudie 

Resultat från fältstudie som utfördes vid tre olika skolor redovisas nedan. 

5.3.1 Karl-Oskarskolan, Växjö Kommun 

Laborationssalen är av kvadratisk form. Elevborden är cirka 90 cm höga och 
är placerade gruppvis, totalt sex tvättställ finns i salen och dessa är utspridda 
centralt i salen så samtliga elever har en smidig tillgång till vatten under 
laborationerna. Det finns ett eluttag per två elever och dessa är placerade 
hängandes från taket över varje elevbord. Laborationssalen går ej att 
mörklägga. Inget grupprum finns i anslutning till salen. 

Träslöjdssalen är av kvadratisk form. Två tillhörande rum finns i anslutning 
till salen; målarrum och virkesförråd. Målarrummet är utrustat med indraget 
vatten och tvättställ. Eluttagen är fördelade utspritt i salen, med cirka ett 
eluttag per fyra elever. Mörkläggning är möjligt. Ett förråd finns, på cirka 15 
m2. Grupprum finns inte i anslutning till salen. 

Ämnessalarna är av rektangulär form. Elevborden är 70 cm höga och är 
placerade både gruppvis och radvis. Tillgång till Smartboard finns, och även 
mörkläggning. Ett eluttag per två elever. Salarna har glasparti mot korridor, 
eller andra elevutrymmen. Grupprum finns tillgängligt, anslutna via 
korridor. Även grupprummen har glasparti mot korridor, andra 
elevutrymmen eller utomhusmiljö. 

Arbetsrum för pedagoger är placerat nära klassrum och andra elevutrymmen. 
Varje pedagog har en total arbetsyta på cirka 4 m2. 

5.3.2 Teleborg Centrum skola, Växjö Kommun 

Grupprum finns tillgängligt, endast anslutna via korridor. Grupprummen har 
glasparti mot korridor eller andra elevutrymmen, men detta är inte särskilt 
önskvärt då gardiner dragits för vid samtliga partier. 

Musiksalen är av kvadratisk form, och avsedd för halvklass. Elevbord finns 
ej utan endast sittplatser utspritt i en klunga framför tavlan. En fri väggyta i 
salen finns för upphängning av gitarrer och eventuella andra instrument. En 
projektor finns placerad i anslutning till tavlan, och det finns tillgång till 
mörkläggning. Cirka fyra eluttag finns utspritt i salen. Grupprum finns i 
anslutning till salen, dessa är ej försedda med fönster. Två förråd finns 
också, cirka 10 m2 vardera. Musiksalen är placerad på första plan, i 
anslutning till entré och café. Inga klassrum, förutom bildsalen finns i 
närheten. 
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Arbetsrum för pedagoger är placerat nära klassrum och andra elevutrymmen. 
Varje pedagog har en total arbetsyta på cirka 4 m2. 

5.3.3 Trulsegårdsskolan, Göteborgs Stad 

Två laborationssalar finns, en av kvadratisk form och en av rektangulär 
form. Elevborden är cirka 90 cm höga och är placerade radvis. Totalt fyra 
tvättställ finns i salen och är placerade samlat längs med väggen. Det finns 
ett eluttag per två elever och dessa är placerade hängandes från taket. 
Projektor finns, samt tillgång till mörkläggning. Glasparti mot korridor finns 
i den ena labbsalen, men ej i den andra. Inget grupprum finns i anslutning 
till någon av labbsalarna. Ett förråd finns i närheten till salarna, men inte i 
direkt anslutning. Förrådet är på cirka 15 m2. 

Musiksalen är av rektangulär form och avsedd för halvklass. Elevborden är 
70 cm höga och är placerade radvis. En fri väggyta i salen finns för 
upphängning av gitarrer och/eller eventuella andra instrument. En projektor 
finns placerad i anslutning till tavlan, och det finns tillgång till 
mörkläggning. Cirka sex eluttag finns utspritt i salen. Ett förråd finns i 
anslutning, detta är på cirka 15 m2. Musiksalen är placerad på första plan i 
en avskild del långt bort från café och uppehållsrum, vilka är belägna på 
andra plan. 

Textilslöjdssalen är av rektangulär form. Elevborden är 90 cm höga och är 
placerade gruppvis. Vid varje elevplats finns en symaskin utplacerad. 
Samtlig inredning i salen är fast, inklusive strykbordet. En projektor finns 
placerad i anslutning till tavlan. Eluttag finns utspridda i salen, ett eluttag 
per elev. Ett tvättställ i salen. Glasparti finns från salen ut mot korridoren. 
Ett grupprum finns i anslutning till salen, detta har glasparti mot salen och 
även ut mot det fria. Ett förråd finns också i anslutning till en av skolans 
musiksalar, detta är på cirka 10 m2. 

Träslöjdssalen är av rektangulär form. Fyra tillhörande rum finns i 
anslutning till salen; maskinrum, metallrum, målarrum och spånsugrum. Ett 
glasparti avskiljer maskinrummet från själva salen. Metallrummet och 
målarrummet är utrustat med indraget vatten och tvättställ. Eluttagen är 
fördelade utspritt i salen, ett eluttag per elev. Ett förråd finns med anslutning 
till salen och ut i det fria, detta är på cirka 10 m2. 

Ämnessalarna är av rektangulär form. Utformade för 25 personer, med en 
storlek på 60 m2. Elevborden är 70 cm höga och är placerade radvis. En 
stationär dator finns samt projektor och även mörkläggning. Ett eluttag per 
fyra elever, finns placerade utspritt i salen längs med väggarna. Salarna har 
glasparti mot korridor, eller andra elevutrymmen. Grupprum finns 
tillgängligt, dessa är endast anslutna via klassrum och/eller korridor. Även 
grupprummen har glasparti mot korridor eller andra elevutrymmen. 
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Arbetsrum för pedagoger är placerat nära klassrum och andra elevutrymmen. 
Varje pedagog har en total arbetsyta på cirka 3 m2.  
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6. Analys 
Nedan analyseras resultatet av undersökningen med teorin som ligger till 
grund för arbetet. Resultatet analyseras även gentemot empirin från 
fältstudien.  

6.1 Jämförelse av resultat och teori 

Resultatet som framgått av enkätundersökningen går hand i hand med 
arbetsmiljölagen, skollagen och i detta fall även Göteborgs Stads 
ramprogram. Det finns ingenting som tyder på att dessa strider mot 
varandra.  

Enligt skollagen ska lokalerna vara ändamålsenliga. Enkätresultatet visar på 
att lokalerna som pedagogerna önskar uppfyller detta. I Göteborgs Stads 
ramprogram anges ytmått för lokaler även dessa stämmer bra överens med 
vad enkätresultatet visar.  

Enligt arbetsmiljöllagen (Arbetsplatsens utformning 2009) så ska dagsljus 
finnas i arbetslokaler där man vistas mer än tillfälligt. Det ska finnas ett 
tillfreds dagsljus med möjlighet till utblick. Resultatet från 
enkätundersökningen visar på att pedagogerna anser att det är okej med 
grupprum som inte har tillgång till dagsljus. Detta går hand i hand med vad 
arbetsmiljölagen säger, i och med att grupprum är en lokal där man endast 
vistas tillfälligt. Enligt arbetsmiljlölagen ska inredning och utrustning väljas 
med hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar och de arbetsuppgifter 
de har. Detta är inget som resultatet av pedagogernas syn motsäger.  

6.2 Jämförelse av enkätresultat och fältstudie 

Nedan följer en jämförelse mellan enkätresultatet och fältstudien, utfört på 
varje undersökt sal.  

6.2.1 Laborationssal  

I kapitlet 5.3 kan läsas att laborationssalen på både Karl-Oskarskolan och 
Trulsegårdsskolan är av rektangulär eller kvadratisk form, precis som 
resultatet av enkätundersökningen visar är de mest önskvärda (5.2.1). Av 
resultatet från enkätundersökningen framgår även att elevborden bör ha en 
höjd på 110 cm, alternativt en varierande höjd mellan 70 cm och 110 cm. 
Detta skiljer sig från Karl-Oskarskolans och Trulsegårdsskolans elevbord 
som är 90 cm höga (5.3), vilka undersöktes i fältstudien. Tillhörande stolar 
är inte rullbara, det vill säga är ej försedda med hjul vilket även påvisades 
vara positivt enligt pedagogerna (5.2.1). Minst fyra våtenheter bör finnas i 
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salen, detta hålls i dagsläget bra på respektive skolor då fältstudien beskriver 
att fyra eller sex våtenheter finns tillgängliga i verksamheten (5.3). 

Resultatet från enkätundersökningen (5.2.1) påvisar att den viktigaste 
tekniska utrustningen i en laborationssal är främst en projektor. Fältstudien 
visar dock på att projektor saknas vid de besökta skolorna. Även smartboard 
och en stationär dator är i vissa fall önskvärda enligt enkätresultatet. 
Fältstudien påvisar dock att även detta saknas i dagens verksamhet. 
Laborationssalen bör enligt enkätundersökningen (5.2.1) vara försedd med 
ett eluttag per två elever och dessa ska vara nedsänkta från taket över varje 
elevbord, flätstudien stämmer i detta fall bra in på resultatet. Mörkläggning 
ska vara tillgängligt i samtliga laborationssalar, fältstudien anger dock att 
endast Trulsegårdsskolan har detta i nuläget (5.3.3).  

Glasparti mot korridor och/eller andra elevutrymmen påvisas enligt 
enkätresultatet (5.2.1) vara negativt då pedagogerna anser att det stör 
elevernas inlärning och tar fokus. Detta har dock inte framkommit helt vid 
byggnationen av Karl-Oskarskolan och Trulsegårdsskolan då bådas 
laborationssalar är försedda med mindre glasparti mot korridor eller andra 
elevutrymmen (5.3).  

Tillhörande grupprum bör enligt enkätresultat (5.2.1) vara anslutet via både 
laborationssal och korridor, vilket skiljer sig märkbart från dagens 
utformning då fältstudien påvisar att grupprum inte finns i anslutning till 
laborationssalen (5.3).  

6.2.2 Musiksal 

I kapitlet 5.3 kan läsas att musiksalen på Teleborg Centrum skola är av 
kvadratisk form och Trulsegårdsskolans av rektangulär form, precis som 
resultatet av enkätundersökningen visar är de mest önskvärda (5.2.2). Båda 
salarna är avsedda för halvklass, vilket även det stämmer överens med 
resultatet av enkäten. Av enkätresultatet framgår även att elevborden bör ha 
en varierande höjd mellan 70 cm och 110 cm och vara placerade gruppvis. 
Detta skiljer sig från vissa av dagens skolor då samtliga elevbord på 
Trulsegårdsskolans är 70 cm höga och är placerade radvis, medens Teleborg 
Centrum skolan inte har några elevbord alls i salen (5.3). Tillhörande stolar 
är inte rullbara, det vill säga är ej försedda med hjul vilket även påvisades 
vara positivt enligt lärarna (5.2.2). En fri väggyta bör även enligt 
enkätresultatet finnas i musiksalen för upphängning av gitarrer och andra 
instrument, detta är i dagsläget befintligt på både Teleborg Centrum skolan 
och Trulsegårdsskolan (5.3).  

Enkätresultatet (5.2.2) visar att den viktigaste tekniska utrustningen i en 
musiksal främst är en projektor, vilket musiksalarna på de besökta skolorna 
även är utrustade med (5.3). Även en stationär dator och en skrivare är i 
vissa fall önskvärda enligt enkätresultatet, fältstudien visar dock att detta 
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saknas i besökta skolor. Musiksalen bör enligt enkätresultatet (5.2.2) vara 
försedd med ett eluttag per fyra elever och dessa ska vara utspridda över 
hela salen, varierat i golvnivå för instrument och dylikt samt nedsänkta från 
taket. Teleborg Centrum skolan har cirka fyra eluttag totalt i salen medens 
Trulsegårdsskolan har sex eluttag utspritt i salen, okulärbesiktningen 
stämmer i detta fall inte överens med pedagogernas önskemål (5.3). 
Mörkläggning ska vara tillgängligt i musiksalen, vilket fältstudien även 
påvisar då både Teleborg Centrum skolans och Trulsegårdsskolans 
musiksalar är försedda med det.  

Glasparti mot korridor och/eller andra elevutrymmen påvisas enligt 
enkätresultatet (5.2.2) vara negativt då lärarna anser att det stör elevernas 
koncentration och tar fokus. Varken Teleborg Centrum skolans eller 
Trulsegårdsskolans musiksalar är försedda med detta (5.3). 

Tillhörande grupprum bör enligt enkätresultat (5.2.2) vara anslutna endast 
via musiksalen, vilket skiljer sig från dagens utformning då fältstudien visar 
att grupprum i vissa fall inte är befintliga. Teleborg Centrum skolan har 
dock grupprum i anslutning direkt till musiksalen (5.3). Grupprummet ska 
vara försett med glasparti mot klassrummet så att pedagogen kan ha en god 
uppsikt över sina elever (5.2.2), vilket även det skiljer sig från fältstudien i 
ämnet då Teleborg Centrum skolans tillhörande grupprum till musiksalen 
inte har några fönster.  

Två alternativt ett förråd ska finnas i anslutning till musiksalen och bör vara 
10 m2 enligt resultatet (5.2.2). Teleborg Centrum skolan har två förråd på 10 
m2 vardera medens Trulsegårdsskolan har ett förråd i anslutning, på 15 m2 
(5.3). Detta styrker fältstudiens resultat ytterligare. 

Lokaliseringen av en musiksal bör vara på första våning, helst centralt på 
skolan och nära andra praktiska salar. En placering nära skolans café eller 
uppehållsrum är även önskvärt enligt enkätresultatet (5.2.2). Teleborg 
Centrum skolans och Trulsegårdsskolans musiksalar ligger båda på första 
plan, avsides från “vanliga” studeringsytor (5.3). Dock är 
Trulsegårdsskolans musiksal lokaliserad långt ifrån caféverksamheten, vilket 
anses som negativt enligt resultatet från enkäten. 

6.2.3 Textilslöjdssal 

I kapitlet 5.3.3 kan läsas att textilslöjdssalen på Trulsegårdsskolan är av 
rektangulär form, precis som resultatet av enkätundersökningen visar är det 
mest önskvärda (5.2.3). Av enkätresultatet framgår även att elevborden bör 
ha en höjd på 110 cm och vara placerade gruppvis. Detta skiljer sig något 
från skolorna i fältstudien då samtliga elevbord på Trulsegårdsskolan är 90 
cm höga, men är placerade gruppvis som resultatet anvisar (5.2.3). 
Tillhörande stolar är inte rullbara, det vill säga är ej försedda med hjul vilket 
även påvisades vara positivt enligt pedagogerna (5.2.3). Övriga möbler bör 
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enligt resultatet vara flexibla och flyttbara, förutom strykbordet som bör ha 
en specifik plats och höjd. Trulsegårdsskolan har en fast inredning i salen, 
vilket skiljer sig från enkätresultatet i frågan. En symaskin bör enligt 
resultatet (5.2.3) vara placerad vid varje elevplats och en våtenhet bör finnas 
i salen, vilket i dagsläget är befintligt på Trulsegårdsskolan (5.3.3).  

Resultatet (5.2.3) påvisar att den viktigaste tekniska utrustningen i en 
textilslöjdssal främst är en projektor. I fältstudien av textilslöjdssalen på 
Trulsegårdsskolan så är salen utformad med detta (5.3.3). Även en stationär 
dator är i vissa fall önskvärt enligt enkätresultatet, i fältstudien finnes dock 
ingen stationär dator. Textilslöjdssalen bör enligt enkätresultat (5.2.3) vara 
försedd med ett eluttag per elev och dessa ska vara utspridda över hela salen, 
så eluttag finns tillgängligt för varje symaskin. Trulsegårdsskolan har 
utrustat salen med detta (5.3.3). Mörkläggning ska vara tillgängligt i 
textilslöjdssalen. I fältstudien visas att Trulsegårdsskolans textilslöjdssal är 
försedd med det.  

Glasparti mot korridor och/eller andra elevutrymmen påvisas enligt 
enkätresultat (5.2.3) vara av delad mening då pedagogerna anser att det 
skapar ett öppet och välkomnande intryck men samtidigt kan störa elevernas 
koncentration samt tar fokus. Trulsegårdsskolans textilslöjdssal har glasparti 
från salen ut mot korridor (5.3.3). 

Tillhörande grupprum bör enligt enkätresultat (5.2.3) vara anslutet endast 
via textilslöjdsalen och det ska vara försett med glasparti mot salen så att 
pedagogen kan ha en god uppsikt över sina elever samt ut mot det fria. Detta 
stämmer överens med hur syslöjdens grupprum vid Trulsegårdsskolans är 
utformade (5.3.3).  

Ett förråd ska finnas i anslutning till textilslöjdssalen och bör vara 15 m2 

enligt enkätresultat (5.2.3). Trulsegårdsskolans textilslöjdssal har ett förråd 
på 10 m2 (5.3.3). 

6.2.4 Träslöjdssal 

I kapitlet 5.3 kan läsas att träslöjdssalen på Karl-Oskarskolan är av 
kvadratisk form medens Trulsegårdsskolans är av rektangulär form, precis 
som resultatet av enkätundersökningen visar är dessa de mest önskvärda 
(5.2.4). Rum som enligt resultatet bör ingå i träslöjdssalen är huvudsal, 
målarrum, metallrum, virkesrum, maskinrum avsett för elev, maskinrum 
avsett för lärare, sliprum, lärarrum och utsugsanläggning som ligger i separat 
utrymme utanför. Samtliga av dessa rum påträffas sällan i samma 
verksamhet. I fältstudien framkommer att tillhörande rum av någon sort i 
regel alltid finns i anslutning till salen (5.3).  

Enkätresultat (5.2.4) påvisar att den viktigaste tekniska utrustningen i en 
träslöjdssal främst är en projektor. Fältstudien visar att Trulsegårdsskolan är 
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utrustad med detta (5.3.3). Även en stationär dator är i vissa fall önskvärt 
enligt enkätresultat. I fältstudien saknas dock stationära datorer i de besökta 
skolorna. Träslöjdssalen bör enligt enkätresultat (5.2.4) vara försedd med ett 
eluttag per elev och dessa ska vara utspridda över hela salen, nedsänkta från 
taket över varje elevbord. Trulsegårdsskolan har utrustat salen med detta 
(5.3.3). Mörkläggning ska vara tillgängligt i träslöjdssalen (5.2.4). 
Fältstudien visar på att mörklägging delvis finns då Karl-Oskarskolans 
träslöjdssal är försedd med det (5.3.1).  

Våtenhet finns i träslöjdssalens målarrum samt metallrum på respektive 
skola men våtenhet saknas i huvudsalen (5.3), där det enligt enkätresultat 
(5.2.4) bör finnas tre alternativt två våtenheter placerade. Ett glasparti 
mellan salen och maskinrummet anses som positivt och bör enligt 
enkätresultatet (5.2.4) finnas så pedagogen har möjlighet till god uppsikt, 
Trulsegårdsskolans träslöjdssal är i nuläget utrustad med detta (5.3.3). 
Glasparti mot korridor och/eller andra elevutrymmen påvisas enligt 
enkätresultat (5.2.4) även det vara positivt då pedagogerna anser att det kan 
vara intressant och lärorikt för andra elever att se vad som pågår i salen. 
Ingen av de respektive skolorna som nämns i fältstudien (5.3) har dock 
detta.  

Tillhörande grupprum bör enligt enkätresultat (5.2.4) vara anslutna endast 
via träslöjdssalen, vilket skiljer sig från vad som visas i fältstudien där 
grupprum i dessa fall inte existerar.  

Ett alternativt två förråd skall finnas i anslutning till träslöjdssalen och bör 
vara 20 m2 enligt enkätresultat (5.2.4). Träslöjdssalen på Karl-Oskarskolan 
har ett tillhörande förråd på 15 m2 medens Trulsegårdsskolans är på 10 m2, 
båda är anslutna direkt till salen (5.3) vilket stämmer överens med lärarnas 
önskemål.  

6.2.5 Ämnessal 

I kapitlet 5.3 kan läsas att ämnessalarna på både Karl-Oskarskolan och 
Trulsegårdsskolan är av rektangulär form, precis som resultatet av 
enkätundersökningen visar är det mest önskvärda (5.2.5). Av resultatet 
framgår även att elevborden bör ha en höjd på 110 cm, alternativt en 
varierande höjd mellan 70 cm och 110 cm. Detta skiljer sig från skolorna i 
fältstudien då Karl-Oskarskolans och Trulsegårdsskolans elevbord är 70 cm 
höga. Tillhörande stolar är inte rullbara, det vill säga är ej försedda med hjul 
vilket även påvisades vara positivt enligt lärarna (5.2.5). 

Enkätresultat (5.2.5) påvisar att den viktigaste tekniska utrustningen i en 
ämnessal främst är en projektor. Fältstudien visar att ämnessalarna på de 
besökta skolorna är utrustade med detta. Även smartboard och en stationär 
dator är i vissa fall önskvärda enligt enkätresultat. Fältstudien visar även här 
på att ämnessalar är utrustade med detta (5.3). Ämnessalarna bör enligt 
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enkätresultat (5.2.5) vara försedda med ett eluttag per två alternativt fyra 
elever. Karl-Oskarskolan har ett eluttag per två elever medens 
Trulsegårdsskolan har ett eluttag per fyra elever (5.3). Mörkläggning ska 
vara tillgängligt i samtliga klassrum, vilket fältstudien även visar på att det 
finns i de besökta skolorna då både Karl-Oskarskolan och 
Trulsegårdsskolans ämnessalar är försedda med det.  

Glasparti mot korridor och/eller andra elevutrymmen påvisas enligt 
enkätresultat (5.2.5) vara negativt då pedagogerna anser att det stör 
elevernas inlärning och tar fokus. Detta har dock inte framkommit vid 
byggnationen av Karl-Oskarskolan och Trulsegårdsskolan då samtliga 
ämnessalar är försedda med glasparti mot korridor eller andra elevutrymmen 
(5.3). Enkätresultatet visar dock att vissa är positiva till glasparti och den 
öppenhet det bidrar till, men anser att det bör finnas tillgång till gardin eller 
liknande om klassrummet har en sådan öppenhet (5.2.5).  

Tillhörande grupprum bör enligt enkätresultat (5.3) vara anslutet via både sal 
och korridor, vilket skiljer sig från skolorna i fältstudien (5.3) där grupprum 
ofta endast är anslutna via korridor. Grupprummet ska vara försett med 
glasparti mot salen så att pedagogen kan ha en god uppsikt över sina elever 
(5.2.5). Detta skiljer sig från fältstudien inom ämnet då samtliga av de 
besökta skolorna har glasparti från grupprum mot korridor eller andra 
elevutrymmen och inte mot ämnessalarna som pedagogerna anser är det 
bästa.  

6.2.6 Pedagogernas arbetsrum  

Liksom enkätresultat (5.2.6) visar på att pedagogernas arbetsrum bör vara 
lokaliserade i närhet till teoretiska salar och eleverna är även Karl-
Oskarskolans, Teleborg Centrum skolans och Trulsegårdsskolans arbetsrum 
för pedagogerna lokaliserade på detta sätt (5.3). Enkätresultat (5.2.6) visar 
på att arbetsytan för pedagoger bör vara utformad till 4 m2. Karl-
Oskarskolan och Teleborg Centrum skolan har en arbetsyta på 4 m2 per 
pedagog, Trulsegårdsskolan bistår dock med 3 m2 vilket gör att fältstudien 
inte stämmer överens med enkätresultatet i detta fall.  
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7. Diskussion  
Nedan diskuteras metoden och resultatet för hela undersökningen. 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som valts är både kvalitativ och kvantitativ. Ofta väljes en av dessa 
metoder, men i denna undersökning har valet gjorts att kombinera de båda. 
Detta för att få ut så mycket som möjligt av undersökningen. Med hjälp av 
ett varierande upplägg, det vill säga en kombination av både den kvalitativa 
och kvantitativa metoden anses en undersökning få ett mer generellt svar 
och generell kunskap inom ämnet kan lättare utvinnas. Kombinationen 
valdes även för att få en tydlig förståelse för hur undersökningsgruppen 
tänker och resonerar kring ämnet som undersöktes. 

7.1.1 Förintervju 

Tre pedagoger valdes ut till att delta i intervjuer som legat till grund för 
enkätundersökningen. Dessa tre valdes från olika ämnesområden, för att 
komplettera kunskapen inför utformningen av enkätfrågorna. Att utföra 
förintervjuer på detta sett ansågs ge undersökningen en god grund, samt 
bidra till en större generell förståelse av ämnet. Det resulterade även i en 
större förståelse av pedagogens tankesätt och reflektioner om skolmiljön, 
vilket var viktigt att ha med i tankarna under hela enkätundersökningens 
uppbyggnad. För att stärka validiteten ytterligare skulle en lärare från varje 
ämnesområde som rapporten avser intervjuas. Detta hade medfört att viktiga 
detaljer för specifika salar inte undgåtts. 

7.1.2 Enkätundersökningen 

Validiteten säkerställs som hög på grund av att frågorna som 
undersökningen utgörs av är byggda på verksamhetens faktiska åsikter och 
synpunkter om skolbyggnaderna idag. Uppbyggnaden kunde göras genom 
intervjuer med såväl pedagoger som arkitekter. Att en sådan förstudie 
utfördes om ämnet medför att undersökningen undersöker det som den avser 
att undersöka. 

Reliabiliteten kan även den säkerställas som hög på grund av att samtliga av 
regionerna som deltagit i undersökningen har visat sig ha likvärdiga åsikter. 
Därav kan tydas att undersökningen är tillförlitlig och med största 
sannolikhet skulle samma åsikter fås om undersökningen upprepades i 
framtiden. Därav kan en slutsats dras att resultatet kan användas för skolor i 
Sverige. 
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Trots att förintervjuer gjordes för att underlätta vid uppbyggnaden av 
frågorna så saknades fullständig kunskap vid vissa formuleringar av 
enkätundersökningsfrågorna. Därmed misstolkades vissa frågor av 
pedagogerna. Exempel på felformulering som gjordes är att ordet tvättställ 
användes, när det korrekta ordvalet egentligen är våtenhet. 

Även bordshöjden var en misstolkning, då vetskap om att högbord var 110 
cm höga hade tillsetts. När undersökningen sedan var utskickad till 
pedagogerna framkom dock fakta om att högbordens standardhöjd 
egentligen är 90 cm.   

För att undvika detta i framtida arbeten kan föreslås att det genomförs ännu 
fler förintervjuer som frågorna till intervjuformulären byggs upp av. Det kan 
också vara av en betydande vikt att arbeta väl med att specificera frågorna så 
pass att misstolkningar kan undvikas till högsta grad. Detta tros dock inte ha 
påverkat resultatet märkbart på grund av att lärarna ändå förstått vad som 
menats i frågorna som utgorde enkätundersökningen. Om arbetet hade gjorts 
om på nytt skulle frågorna kunna utvecklas mer än vad som gjordes i denna 
undersökning och specificeras mer åt sitt syfte, för att få ut fullständigt 
specificerade svar.  

Bildsalen valdes under en senare del av arbetet (under sammanställningen) 
att tas bort helt, detta för att vi endast fick in tre svar som alla visade på 
delade åsikter. Reliabiliteten var därför låg och beslutet om att ta bort all 
fakta angående bildsalar i arbetet blev därmed ett faktum. 

Totalt inkom 65 stycken svar. På grund av resultatets tydliga gemensamma 
riktning kan antydas att även om fler pedagoger hade deltagit i undersökning 
och därav fler svar hade redovisats, hade svaren fortfarande visat på samma 
resultat.  

7.1.3 Fältstudie 

Tre skolor undersöktes med hjälp av fältstudie. På de tre skolor som 
besöktes fanns dock inte tillgång till all fakta som behövdes, salar var låsta 
och undervisning pågick vilket gjorde att det inte fanns möjlighet till att 
granska vissa av de salar som avsågs. Om fältstudien gjordes på nytt med en 
mer lyckad process, d.v.s. bredare tillgång till den fakta som eftersöktes 
hade resultatet blivit mer fullständigt. Validiteten hade kunnat stärkas om 
fler fältstudier hade genomförts.  

7.2 Resultatdiskussion  

Resultaten av de undersökningar som gjorts pekar i många fall åt samma 
riktning. Enligt det resultat påvisats från enkätundersökningarna kan tydas 
att det egentligen inte finns något hinder i att utforma skolhus enligt detta 



 
Berg & Malmberg 

43 

resultat. Resultatet motsäger varken arbetsmiljöverkets bestämmelser eller 
skollagen. Trots att vårt resultat pekar åt en gemensam rikting så byggs 
skolor idag inte på detta sätt, utan ständigt missas olika delar som är viktiga i 
en skola. Om byggsektorn skulle vara mer medvetna om detta resultat skulle 
det inte vara något större problem att ta hänsyn till detta i kommande 
skolbyggnationer.  

Av resultatet kan även utläsas att de olika lokalerna inte skiljer sig märkbart 
åt utan att resultatet är entydigt, oavsett vilken sal undersökningen avsett. 
Detta gör oss än mer konfunderade över var problematiken ligger. Det borde 
vara relativt enkelt att utforma en sådan skola som resultatet påvisar då 
salarna efterliknar varandra och pedagogernas behov inte är komplicerade 
att uppfylla.  

Resultatet som framkommit i rapporten är högst användbart för 
byggbranschen. Med hjälp av detta resultat skulle byggprocessen 
effektiviseras då hjulet inte behöver uppfinnas på nytt vid varje 
nybyggnation av skolhus. Med resultatet som hjälp kan vanliga misstag 
undvikas.  

Problematiken ligger inte i att det är svårt att utforma ett sådant skolhus som 
verksamheten efterfrågar, utan svårigheten ligger någon annanstans. 
Problematiken kan antas beror på följande faktorer: 

• Kunskapsbrist 

• Brist på ansvar och engagemang 

7.2.1 Kunskapsbrist 

En bromsfaktor för lärarnas önskemål om en skolbyggnad sägs vara 
ekonomin. Det riktiga problemet ligger i att det inte finns någon med rätt 
sorts kunskap som kan förmedla lärarnas önskemål till arkitekten, vilket 
medför att det uppstår svårigheter för arkitekten i utformningen av själva 
skolhusen. 

Som tidigare nämnt i denna rapport skapades vid Skolöverstyrelsens 
nedläggning ett tomrum och ingen tog ansvar för att bevara den kunskap 
som då fanns inom ämnet (Törnquist 2005, sid 136). Viktig kunskap och 
information om byggnation av skolhus gick därav förlorad. Den fakta som 
idag finns inom ämnet är skollagen, som endast anger att skolhus ska vara 
ändamålsenliga. Denna fakta är oftast inte vidare hjälpsam då den inte 
innehåller några specificeringar på vad ändamålsenligt innebär, utan 
begreppet är fritt att tolka. Detta innebär att en byggnad som är vind- och 
vattentät med ett behagligt inomhusklimat helt och hållet skulle kunna 
uppfylla kravet enligt skollagen oavsett hur byggnaden ser ut i övrigt. Därav 
beskriver inte ordet ändamålsenligt hur en byggnad bör vara utformad, utan 
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anger endast ytterst svaga kriterier som ska uppfyllas. Läroplanen har även 
den vissa bestämmelser som bör tas hänsyn till, då helt ur den pedagogiska 
synvinkeln och utan riktlinjer för hur själva skolhuset bör utformas. 

Vissa kommuner har byggt upp ramprogram för att underlätta processen. 
Dock är dessa är inte så pass utförliga som de skulle kunna vara utan det 
saknas bland annat riktlinjer för lokalisering av salar, inredningsaspekter och 
utformning av salar. Vi tror att om ramprogrammet är tydligt utformat med 
goda riktlinjer för skolhusen, så kommer det byggas bättre skolhus. På så vis 
slipper hjulet uppfinnas på nytt och det blir enkelt för arkitekten att veta vad 
som fungerar samt vad pedagogerna anser är den bästa lösningen för att 
deras pedagogiska arbete ska fungera på bästa sätt. 

7.2.2 Brist på ansvar och engagemang 

I dagsläget finns det ingen som tar ansvar för skolhusutvecklingen. Detta 
resulterar i att skolhusen fortfarande byggs på samma sätt som förr. Liksom 
Watson (2007) påstår så har den pedagogiska synen förändras, från att se 
alla individer på samma nivå till att invidanpassa undervisningen. Detta 
borde ha lett till en förändring av skollokalers utformning vilket inte har 
skett. Grundproblemet är att det inte finns någon forskning, tidigare 
undersökning eller någon som driver detta framåt. Det finns rentav ingen 
som tar ansvar för skolornas generella utveckling. 

Den vetenskapliga forskning som finns på hur det pedagogiska lärandet 
påverkas av den fysiska skolmiljön är begränsad. Detta medför att de skolor 
som byggs blir olika utformade och deras utformning varierar mycket 
beroende på personerna som är aktiva under respektive process. Exempelvis, 
om en rektor inte är intresserad av skolans utformning utan istället 
prioriterar de ”vanliga” uppgifter en rektor anses ha så kommer detta 
troligen resultera i ett sämre resultat av skolbyggnad, just för att 
verksamhetens åsikter inte blir hörda. Om en rektor däremot har ett faktiskt 
intresse för skolans uppbyggnad och utformning öppnas portar upp för 
individuella personer att styra och påverka mycket i projektet. Detta kan 
dock medföra problem i vissa fall, exempelvis om en rektor har en stor 
förkärlek för en viss färg kanske just denna färg blir det genomgående temat 
för skolan just för att det är rektorn som har det sista ordet angående skolans 
inredning. Rektorn är dessutom den som kan ta hänsyn till övriga lärares 
önskemål och tillämpa dem. En rektor som är engagerad i skolbyggnaden är 
av stort värde för verksamheten, då byggnaden ofta uppnår sitt syfte och 
samtidigt blir unik i sitt slag. 

Dock fungerar uppföljning och återkoppling om hur skolor byggs på bästa 
sätt inte som önskvärt idag. Det finns stora brister i ansvaret om att faktiskt 
föra vidare kunskapen om tidigare byggda skolhus och dess funktion för 
verksamheten. Även om en rektor är engagerad i en skolbyggnation förs 
dennes kunskap sällan vidare på grund av att personen i fråga vanligtvis inte 



 
Berg & Malmberg 

45 

är aktiv inom branschen, därmed förmedlas inte erfarenheten vidare. Detta 
medför att projekten blir tidskrävande i och med att det inte finns någon 
faktiskt rekommendation för hur skolhus bör utformas för att uppnå det 
bästa resultatet.   

7.2.3 Förslag på åtgärder 

En åtgärd för att lösa skolhusproblematiken kan vara att några av Sveriges 
kommuner har en specificierad person med stor kunskap om skollokaler. 
Exempelvis kan fem konsulter, utspridda över Sverige arbeta tätt 
tillsammans och föra skolhusfrågorna samt dess utveckling framåt. Dessa 
konsulter önskas även vara engagerade under hela byggprojektets gång. På 
så sätt skulle det vara enklare att ta vara på kunskapen om skolbyggnationer. 
Lärdom om vad som fungerar och vad som inte gör det skulle fås, dessa 
konsulter skulle även så småningom bli experter inom sitt område. En 
kunskapsbank skulle kunna byggas upp och på så vis kan kommuner som 
inte har tillgång till en sådan konsult också dem ta del av den användbara 
informationen. Detta skulle kunna bidra till ett bättre skolbyggnationssystem 
och framförallt bidra till en god utveckling för skolhusen som följer 
utvecklingen för lärandet. 

Dessa konsulter kan även vara högst användbara inom ämnet just för att 
rektorer som engagerar sig i frågan har en tendens till att skapa skolhus som 
fungerar utmärkt för stunden, men kanske inte uppfyller samma önskvärda 
funktion som behövs om 10 – 20 år. En konsult som har god erfarenhet inom 
skolbyggnationer bör ha lättare för att skapa en skolmiljö som är någorlunda 
tidslös och som står sig i framtiden. Skolbyggnader är oftast befintliga under 
en lång tid och flertalet olika generationer skall komma att vistas i dess 
lokaler. Därför är det extremt viktigt att bygga långsiktigt. 
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8. Slutsatser 
Av resultatet från enkätundersökningen kan följande generella slutsatsatser 
dras. 

Generellt sett önskas en rektangulär eller kvadratisk sal enligt pedagogerna. 
Elevborden önskas vara av en varierad utformning och höjd. Glaspartier från 
salen mot andra elevutrymmen och/eller korridor uppskattas inte. Ett 
grupprum i anslutning till salen är önskvärt, i detta fall uppskattas glaspartier 
som vetter ut mot salen. Mer praktiska ämnen som textilslöjd, träslöjd och 
musik önskar att tillhörande grupprum endast har anslutning till salen på 
grund av att utrustning som finns i salen inte ska lämna respektive sal. De 
mer teoretiska salarna som laborationssal och ämnessal önskar däremot att 
tillhärande grupprum är anslutet både till salen och till närliggande korridor, 
i detta fall för att öka grupprummets flexibilitet.  

Resultatet av pedagogernas åsikter talar inte emot skollagen, 
arbetsmiljölagen, ramprogrammet för Göteborgs Stad eller annat 
styrdokument. Av fältstudien kan utläsas att trots detta entydiga resultat så 
ser de flesta skolhus inte ut på önskat sätt idag. Detta beror delvis på att det 
finns en kunskapsbrist inom byggbraschen om verksamhetens behov och 
även en brist på tid samt kontinuitet. Det faktum att det heller inte finns 
någon person som har det faktiska ansvaret för skolhusutveckling, samt 
bristen på forskning inom området är även det en påtaglig bidragande faktor 
till problematiken.  
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