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Sammanfattning
Skolbyggandet i Stockholms stad är och kommer att vara omfattande, och nya 
skolor byggs på annorlunda sätt för att möta morgondagens pedagogik, med 
annan konfiguration av rum och krav på flexibilitet men också kostnadseffektivitet. 
När nya krav ställs på såväl lärmiljöer som användare krävs ny kunskap om hur de 
nya lärmiljöerna fungerar, och syftet har varit att bli bättre beställare och utveckla 
systematisk erfarenhetsåterföring. Rapporten inleds med en kort forsknings-
genomgång och presentation av skolorna. 

Pedagogiska gåturer genomfördes med främst pedagogisk personal och elever i 
fyra nybyggda skolor för att undersöka deras erfarenheter. Fokus har legat på den 
fysiska miljön och dess styrkor och svagheter i relation till verksamheten med dess 
pedagogiska och sociala aspekter. Fyra tidigare identifierade viktiga platser har 
undersökts: hemvister, entréer, matsalar och idrottssalar. Totalt genomfördes tolv 
gåturer där totalt 51 vuxna och 31 elever deltog. Gåturerna tog ca två timmar och 
deltagarna fick först individuellt bedöma lokalerna utifrån möjliga aktiviteter, positiva 
och negativa intryck samt förslag till förbättringar. Dessa delades sedan med gruppen 
och samtalen spelades in.

Analyserna var informerade av tidigare studier och av syftet, och utsagorna delades 
in i sex teman: Flexibilitet, flöden, inredning, ljudmiljö, social miljö samt visuell miljö. I 
samtliga teman framkom viktiga styrkor och svagheter gällande den fysiska lärmiljön 
samt förutsättningar för att miljön ska fungera bra. Diskussions och slutsatsdelen 
innehåller även förslag till frågor att ställa sig inför nya projekt. Rapporten avslutas 
med förslag till vidare läsning.

Nyckelord: deltagarinflytande, erfarenhetsåterföring, gåtur, innovativa lärmiljöer, 
lärmiljö, postoccupancy evaluation, skolbyggnader, skollokaler, utbildningsmiljö, 
utvärdering 
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Inledning

i https://tillstand.stockholm/funktionsprogram/

Bakgrund till studien
Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad har i uppdrag att tillhandahålla ändamålsen-
liga skolbyggnader. Under de senaste åren har flera nya skolbyggnader uppförts på 
beställning av Stockholm stad och ett stort antal skolbyggnadsprojekt är planerade 
framöver. Nya skollokaler planeras och byggs på sätt som skiljer sig från äldre skolor 
på många viktiga punkter. Den traditionella utformningen med korridorer och klass-
rum ersätts ofta av hemvister med en annan konfiguration av rum. Det finns ett stort 
fokus på såväl variation och flexibilitet som kostnadseffektivitet, och ett behov av att 
blicka framåt i en föränderlig pedagogisk verklighet som ställer nya krav på såväl elev-
er och personal som skolorganisationer och lokaler. Utifrån dessa nya förutsättningar 
har även behov av ny kunskap uppstått. Hur fungerar dessa nya lärmiljöer? Vilka 
svagheter finns och vilka nya möjligheter uppstår?

I denna studie har den fysiska miljön i fyra nybyggda skolor i Stockholms stad ut-
värderats ur ett pedagogiskt perspektiv. Det är den fysiska miljön som står i fokus för 
undersökningen, även om den inte helt kan separeras från de pedagogiska och soci-
ala aspekterna. Det främsta syftet med utvärderingen är att utbildningsförvaltningen 
ska bli bättre beställare. Förvaltningen ser också ett behov av att utveckla arbetssätt 
för systematisk erfarenhetsåterföring kring nya lärmiljöer. Det är främst användarnas 
erfarenheter som hämtas in, särskilt från pedagogisk personal och elever.

Skolbyggnadsprojekt inom Stockholms stad utgår från Funktionsprogram för 
skollokaler.i Funktionsprogrammat är utbildningsförvaltningens primära beställning-
sunderlag när nya skolor beställs, och innehåller förvaltningens krav på hur den nya 
skolbyggnaden ska fungera. Funktionsprogrammets syfte är att samla och beskriva 
de krav som utbildningsförvaltningen ställer på den nya skolbyggnadens funktionalitet. 
Syftet är att lokalerna i slutändan ska ge goda förutsättningar för bland annat trygghet 
och varierande arbetssätt och samtidigt vara flexibla, yteffektiva och hållbara över tid i 
förhållande till pedagogiska praktiker samt förändringar i exempelvis elevunderlag. De 
krav som ställs i funktionsprogrammet utgår från verksamhetens behov, och tekniska 
detaljkrav och andra specifika lösningar hanteras inom respektive byggprojekt och 
av fastighetsägare, byggherrar och arkitekter. Detta innebär att funktionsprogrammet 
lämnar utrymme till lokala, projektspecifika lösningar för att uppfylla de ställda kraven. 
Programmet är ett levande dokument och revideras årligen. Ett viktigt delmål med 
denna studie är att ge underlag för den fortsatta utvecklingen av Funktionsprogram 
för skollokaler. Ett annat är att testa och utveckla metoden för utvärdering av ny-
byggda skollokaler. Studien har genomförts på uppdrag av utbildningsförvaltningen i 
Stockholm stad i samverkan med Högskolan i Gävle och det fristående forskningsin-
stitutet Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola). 

Under 2019 deltog utbildningsförvaltningen med tre skolor i Ifous projekt Ifous foku-
serar: Skolmiljöer. Projektet resulterade i en rapport utgiven 2019 som syftade till att 
fördjupa kunskapen kring sambandet mellan skolans fysiska miljö och förutsättningar 
för lärande1. Resultatet gav ökade kunskaper kring såväl goda exempel som utma-
ningar i skolans fysiska miljö och testade samtidigt en metod för utvärdering, gåturs-
metoden2. I detta projekt har utbildningsförvaltningen valt att använda gåtursmetoden 
i en något modifierad form jämfört med Ifous-studien. Den nya kunskap som genere-
rades av Ifous studie har varit vägledande i val av avgränsningar och fokusområden. 

Ett uppdrag som utbildningsförvaltningen och skolverksamheterna alltid har haft, 
men som nu fördjupas i och med att barnkonventionen blev lag 2020, är att beakta 
barnrättsperspektivet i planering och genomförande av byggnadsprojekt. En viktig del 



9

av utvärderingen är att låta elever komma till tals kring sin fysiska miljö och att skapa 
en bättre förståelse för barns behov. 

Flera organ så som Sveriges kommuner och regioner (SKR) har konstaterat att det 
råder en kunskapsbrist om hur skollokaler ska utformas i linje med läroplanens mål och 
värderingar för grundskolan3. Nationella projekt har startats för att skapa mer kunskap 
på området. Boverket har fått ett utökat uppdrag gällande skolans fysiska miljö och det 
diskuteras hur och när ett nationellt centrum för lärmiljöer kan skapas4. I nuläget finns 
det betydligt mer forskning om skolans utemiljö än om dess inomhusmiljö. Eftersom  
utomhusmiljöer är relativt sett välbeforskade är denna studie avgränsad till att under- 
söka skolornas inomhusmiljöer, där det finns större behov av ny kunskap.

Med denna rapport önskar Stockholm stad bidra till kunskapsbyggnad inom 
området.

Kort om forskningsläget
Forskning om skolmiljöer är ett tvärvetenskapligt fält som har växt under de senaste 
åren. Den forskning som redovisas här utgår främst från den pedagogiska verk-
samheten och ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Antalet studier i den svenska 
kontexten är begränsade; de flesta är utförda i engelskspråkiga länder såsom Austra-
lien och Storbritannien vars skolsystem och pedagogiska traditioner skiljer sig från det 
svenska. I Sverige finns, ur en internationell synvinkel, en lång tradition av samman-
hållen skola och grupper sammanhållna över tid, samt en individualiserad pedagogik. 
Således kan fenomen som beskrivs som innovativa i internationella studier te sig 
mindre innovativa i den svenska kontexten. Till skillnad från i Sverige har det i de ovan 
nämnda länderna genomförts större satsningar på förnyelse av den fysiska skolmiljön, 
vilka har följts i större forskningsprojekt under inledningen av 2000-talet. 

Den svenska skolan har enligt skollagen och läroplanerna förutom kunskapsupp-
draget ett explicit demokratiuppdrag och ska vara en plats som kännetecknas av 
sociala värden som jämlikhet, tillit, trygghet och välbefinnande5. I läroplanen för den 
svenska grundskolan (Lgr22) ges dock inte den fysiska skolmiljön något större explicit 
utrymme. Ordet fysisk skolmiljö förekommer en gång och ordet lärmiljö två gånger i 
läroplanen. Några fördjupade riktlinjer gällande den fysiska skolmiljön ges således inte 
i den nationella läroplanen6. En utmaning är att skapa en fysisk skolmiljö som stödjer 
dessa uppdrag, vilket är en viktig förutsättning för att uppnå ett flertal målsättningar 
i Agenda 2030,ii såsom God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla samt 
Hållbara städer och samhällen.

Utformning av nya skolor 
Generellt finns i syntetisering av internationell forskning slutsatser kring hur utform-
ningen av den fysiska miljön bör se ut för att främja elevernas mående och målupp-
fyllelse, även om förhållanden varierar mellan länderna. Ett grundläggande villkor är 
att det ska finnas tillräckligt med skolplatser för alla barn och att skolorna finns på 
tillgängligt avstånd från deras bostäder7. Frågan om skolors storlek har studerats 
främst i den amerikanska kontexten, och resultaten är inte entydiga, men de pekar 
generellt på att det är till nackdel för redan missgynnade grupper att gå i stora skolor, 
såväl akademiskt som socialt8. Samband noterades även mellan stora skolor och 
förekomsten av skolk, avhopp och vandalisering, liksom högre kostnader för adminis-
tration och lägre nöjdhet bland lärarna9. Faktorer som dessa behöver således beaktas 
vid planering och placering av skolor. Samtidigt kan för små enheter verka hämmande 
på möjligheten till utveckling, så det gäller att finna en balans gällande de för- och 
nackdelar som stora och små skolor har10. 

Gällande klasstorlekar finns stöd i forskningen för att undervisning i små klasser 
har en rad fördelar inklusive bättre måluppfyllelse för eleverna11. I en norsk studie som 
undersökt skolstorlekens påverkan på elevers testresultat i internationella kunskap-

ii https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/
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sjämförelser (PISA) framkommer att ”etniskt nordiska elever är bättre betjänta av 
ökad skolstorlek än elever med invandrarbakgrund och att den positiva effekten av 
ökad skolstorlek är större för elever med hög socioekonomisk bakgrund än för elever 
med låg socioekonomisk bakgrund” (s. 47)12. I studien kommenteras att vid tiden för 
denna studie var skolstorleken i Norge mindre i genomsnitt jämfört med de andra 
nordiska länderna. En annan norsk forskningsöversikt med fokus på samband mellan 
skolstorlek och elevers lärande och trivsel. I översikten hävdas att såväl norska som 
internationella studier visar att det finns en ”svag positiv korrelation mellan skolans 
storlek och elevernas läranderesultat fram till en viss punkt och att det sedan blir en 
svag negativ korrelation när skolorna blir större. De olika studierna här pekar i lite olika 
riktningar, men det kan tyckas att en sådan punkt för ideal skolstorlek ligger mellan 
500 och 700 elever för grundskolor” (s. 22)13. Skollokaler behöver vara anpassade till 
mängden elever då förekomst av trängsel har en rad negativa konsekvenser14. Förut-
om väl tilltagna ytor behöver andra miljöfaktorer ägnas omsorg; den vitt spridda brit-
tiska studien rapporterad i Clever Classrooms har kunnat visa att en väldesignad miljö 
beträffande ventilation, temperatur och ljus har positiv påverkan på elevers lärande15. 
Boverket har en hemsida med vägledning för fysisk miljö i skola och förskola,iii i övrigt 
finns vägledning från till exempel Länsstyrelsen Dalarna16 och norska vägledningar 
gällande till exempel färgsättning har publicerats av Universell Utformning AS.iv

Innovation i nya lärmiljöer
Innovation har blivit något av ett ledord i många sammanhang, och i beskrivningar 
av de nya typer av lärmiljöer som har uppstått på olika håll, som ett svar på behov av 
förändring, är det begreppet innovativa lärmiljöer som åtminstone i forskningsfältet har 
vunnit mest mark. En definition av innovativa lärmiljöer är att såväl design som prakti-
ker är innovativa,17 men det går att betänka att det som är innovativt på en plats kan-
ske har övergått till att bli vardagligt på en annan. Ett ofta använt men ibland omstritt 
begrepp lanserat av OECD är 21st century skills, vilka förutom så kallad kärnkunskap 
innefattar kommunikation, kollaboration, kreativitet och kritiskt tänkande.18

I den internationella litteraturen läggs stor vikt vid övergången från lärarcentrerad 
undervisning till elevcentrerat lärande. En innovativ lärmiljö förväntas bidra till peda-
gogiska målsättningar, variation, differentiering och effektiva former av undervisning 
och lärande. Tanken är att lärmiljöerna ska erbjuda möjligheter till undersökande och 
problembaserat lärande som förstärker djupinlärning och utveckling av färdigheter 
som kritiskt tänkande.19 Kariippanon m.fl. presenterar tre teman som är relaterade till 
undervisning i innovativa lärmiljöer: elevcentrerat lärande och engagemang (samarbe-
te, självreglering, självständighet, motivation); lärare och elevers upplevda utmaningar 
(distraktion, oljud, bristande studiero); och elevers socialemotionella och fysiska väl-
mående (arbetsmiljö, ergonomi, interaktion, inkludering, rörelse, flöden). Vidare lyfter 
Kariippanon vanligt förekommande undervisningsstrategier som utforskande- och 
projektbaserat lärande, kollaborativt lärande, kamratlärande, reflekterande aktiviteter 
samt föreläsningar och presentationer. 

Undervisningsstrategierna är baserade på antaganden om att de bidrar till lärande 
genom: läraren som facilitator, samarbete, autentiska arbetsuppgifter och ett själv-
reglerat lärande. Kopplat till den fysiska lärmiljön möjliggörs detta genom tillgång till 
grupprum, teknologi, mötesrum, utrymmen för presentationer, och variation av arbets-
platser. Baserat på resultaten av forskningsstudien hävdas att en varierad och diffe-
rentierad undervisning varken är möjlig eller effektiv i traditionella klassrum. Av den 
anledningen finns ett behov av lärmiljöer som erbjuder olika rumslig layout, möbler 
och teknologi vilka understödjer undervisning, elevcentrerat lärande och välmående.20

 
 

iii https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/skolors-miljo/
iv https://universellutforming.no/vi-tilbyr/publikasjoner
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Framgångsrika förändringsprocesser
Den fysiska skolmiljöns utformning är en viktig men inte tillräcklig förutsättning för att 
säkerställa en god undervisning. En stor mängd studier visar på vikten av att åstad-
komma en matchning mellan fysisk miljö och andra aspekter såsom pedagogisk 
praktik, organisering, skolkultur och social miljö.21 I en studie genomförd av Bradbeer 
m.fl. framkommer att trots tillgång till lärmiljöer med vikbara väggar, olika storlekar på 
rum samt grupprum använder lärarna mer än två tredjedelar av tiden till lärarcentre-
rad undervisning.22 Cardno, Tolmie och Howse hävdar att i övergång till innovativa 
lärmiljöer visar lärare och elever en ovana vid självständigt arbete, och att stödinsatser 
behövts i implementeringen av ett mer elevcentrerat arbetssätt.23

Vidergor m.fl. pekar på att det behövs mer forskning som adresserar lärares 
erfarenheter och uppfattningar av arbete i innovativa lärmiljöer. Resultat från deras 
forskningsstudier visar att en övergång till innovativa lärmiljöer behöver vara mycket 
väl förberedd för att undvika många av de utmaningar som lärare identifierat och upp-
lever gällande arbetssätt. Exempel på sådana förberedelser inbegriper alla aspekter 
av undervisning, från lärares uppdragsuppfattningar till nya arbetsformer, individuellt 
lärande, inkludering, organisering och resursfrågor.24 Gradvisa förändringar av den 
fysiska miljön som är tydligt introducerad, tillsammans med strukturerat stöd till perso-
nalen i förändringsarbetet bidrar till ett lyckat resultat.25

I en syntetisering av forskning om design- och byggprocessen sammanfattar Bar-
rett et al faktorer som bör karaktärisera en effektiv implementering av nya skolor.26 Det 
finns stöd för att utnyttja olika professioners expertis och föra återkommande dialoger 
mellan lokalplanerare, pedagoger och designers, men också att använda evidens från 
forskning i varje projekt. Visionen bör vara ambitiös och ta särskild hänsyn till jämlik-
hetsmål. Att inhämta inspiration från framgångsrika exempel i andra delar av världen 
bör vara en strategi för att lösa specifika utmaningar. Redan under planeringsproces-
sen behöver långsiktighet och ett holistiskt perspektiv gällande byggnadens omställ-
barhet för andra verksamheter beaktas. 

Representation av flera yrkeskompetenser i designprocesser bör vid utveckling av 
lärmiljöer finnas närvarande under en lång period med generöst avsatt tid för utveck-
lingsarbete, som också behöver vara av hög kvalitet.27 Den kostnad som uppstår un-
der designprocessen för att öka matchning behöver vägas mot kostnader för trängsel 
eller outnyttjade ytor som dåligt matchade lokaler innebär.28 Kontinuitet under design-
processen är en framgångsfaktor, vilket har visats i flera studier.29 Skolledningen har 
en nyckelroll i utvecklingsarbete för att förankra visionen och skapa en förändrings-
kultur30 i undervisningens vardag.31 De intentioner som finns inbyggda i lokaler och 
inredning kan under en aktiveringsfas översättas till pedagogisk praktik.32

Specifika områden
Nedan redovisas ett urval av studier som mer specifikt fokuserar på ett mer speci-
fikt område av den fysiska lärmiljön, närmare bestämt flöden, inredning, akustik och 
ljudmiljö, visuell miljö, belysning, flexibilitet och trygghet. Urvalet gjordes med tanke 
på uppdraget samt tidigare studier. För litteratur gällande fler tematiker, se avsnittet 
Vidare läsning i slutet av rapporten.

Flöden
Gemensamt för skolor är att ett stort antal elever och personal behöver transportera 
sig till och från skolan och inom skolbyggnaden under skolåret. Dessa transporter be-
nämns här som flöden. Inom skolbyggnaden finns flöden mellan olika delar som hem-
vist och matsal. Inom hemvisten finns flöden mellan de olika rummen och allrummet. I 
allrummet sker flöden mellan olika typer av arbetsplatser som gradäng, fönsternisch, 
golv eller möblerade platser. En pedagogik som bygger på en högre grad av elevaktivt 
arbetssätt skapar mer rörelse än traditionell klassrumsbaserad undervisning. Denna 
typ av rörelse kan få negativ återverkan på den visuella- och ljudmiljön, mer om detta 
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nedan. För att få skolbyggnaden att fungera optimalt behövs en matchning mellan det 
fysiska rummet, skolans organisering och pedagogiska arbetssätt.33 Dovey och Fisher 
har studerat design av prisvinnande skolbyggnader där flertalet har övergått till en mer 
öppen planlösning med nya rumsliga typer, sammankopplingar och omställbarhet. 
Resultaten visar att de mest populära typerna har en hög grad av omställbarhet eller 
flexibilitet, men att det finns motstridiga resultat när man ser till användandet ur ett pe-
dagogiskt perspektiv. Flexibilitet kan ha ett flertal innebörder, se Woodman och även 
Östlin nedan.34 Dovey och Fisher hävdar att de mest öppna planlösningarna, även om 
de är billigare att bygga, inte är de mest flexibla.35 Forskningsstudier med fokus på 
struktur, organisation och organisering visar att detta kan vara en utmaning den första 
tiden för nya skolor utformade som innovativa lärmiljöer.36

Inredning
Hur lärmiljöer möbleras och hur möblerna används i valda pedagogiska arbetssätt har 
studerats från olika håll. Starkey m.fl. visar i sin studie att det sätt på vilket möbler an-
vändes var påverkat av utbildningsuppdraget, lärare, studenter, miljön och designen. 
I den pedagogiska praktiken lades fokus på att utveckla autonomi och kompetenser 
att navigera i lärmiljön, där lärarna hade kontrollen och eleverna hade en begränsad 
autonomi i hur möblerna användes.37 Imms m.fl. har undersökt innovativ möblering i 
lärmiljöer och elevers engagemang relaterat till detta. Tre användarperspektiv presen-
teras: elevperspektivet som inbegriper saker som komfort, ergonomi och olika typer 
av möbler som eleven kan alternera mellan; det andra är lärarperspektivet där flexibili-
tet och variation är centralt med möbler som möjliggör enkla och snabba omställning-
ar; och möbeldesigners som lyfter fram funktionell nytta, komfort och psykologiskt 
tilltalande design.38 

Flippin, Clapham och Tutwiler har studerat påverkan av att använda olika kinestetis-
ka redskap i klassrum – till exempel höj- och sänkbara bänkar, bollar och gummiband 
för fysisk aktivitet – för att mäta effekten på elevers studiefokus. Pilotstudien visar att 
en variation av kinestetiska redskap kan öka elevers studiefokus.39 Attai m.fl. har un-
dersökt om andra typer av möblering gör någon skillnad i klassrumsmiljö, det vill säga 
traditionell klassrumsmöblering ersätts med så kallade flexibla möbler. Studien visar 
att det har en positiv påverkan på elevers trivsel och autonomi samt aktivt användan-
de av möbler i sitt lärande.40 

Akustik och ljudmiljö
Ett överraskande resultat i studien Clever Classrooms41 är att ljud hade en lägre på-
verkan på lärande än andra faktorer. En reservation behöver göras om dessa resultat 
är överförbara till villkoren i svenska skolor. I studien förs en indelning i källor för olika 
typer av oljud och buller: externt oljud som trafik och skolgårdar; internt oljud som 
slamriga möbler och materialval; och rummets form som påverkar möblering och av-
stånd. Andra studier har tagit upp ljudmiljöns betydelse för lärande, distraktion, stress 
och välmående.42 Öppna lärmiljöer ställer högre krav på den akustiska designen.43 
Samtidigt kan den använda pedagogiken göra skillnad för ljudnivåer.44

Visuell miljö och belysning
Colton m.fl. har undersökt lärares uppfattningar om arbete i innovativa lärmiljöer med 
upp till 90 elever per hemvist. I studien är ett återkommande resultat en begränsande 
distraktion på grund av oljud, men också på grund av rörelse i lärmiljön som en följd 
av det stora antalet elever. Lärarna upplevde att begränsningarna var både akustiska 
och visuella med ljud som läcker in från angränsande ytor. I syfte att hantera situatio-
nen behövde lärare söka lugna och tysta platser för explicit lärarledd undervisning. 
Undervisnings- och lärandeaktiviteter över hela byggnaden synkroniserades tidsmäs-
sigt och spatialt för att minimera distraktion.45 Distraktioner begränsar människors 
förmåga att koncentrera sig och är bland de främsta orsakerna till produktivitetsförlust 
på arbetsplatser. Belysning är också ett viktigt redskap som designers kan använda 
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för att tillhandahålla utrymmen med kvaliteter som begränsar distraktioner och kan 
bidra till ökad koncentration. Ett exempel på detta är en forskningsstudie i klassrums-
miljö där resultaten visar att ljudnivåerna minskade när taklampor kompletterades 
med pendlad belysning.46 

Forskningen har under det senaste årtiondet lyft fram allt fler belägg för hur ljuset 
över dygnet påverkar människan. Eftersom vår fysiologiska respons beror på ljusets 
färgspektrum, intensitet och varaktighet har den artificiella belysningen i kombination 
med tillgång till dagsljus stor betydelse.47 Forskningen kan omsättas i praktisk tillämp-
ning inom skolans lärmiljöer.48 I stort sett all standard som finns kring ljusets påverkan 
och planering är utformad för vuxna människor och anpassade för en tid utan arbete 
vid skärm. Barn uppfattar (ljus)miljön annorlunda än vuxna49 och är känsligare för ljus, 
då deras utveckling av ögat fortfarande pågår och dessutom kräver de ofta inte lika 
mycket ljus för att se och läsa på papper. Trots detta finns få studier angående hur lju-
set påverkar elevernas lärande,50 av innovativa lärmiljöer och belysning, samt sådana 
som beaktar en pedagogisk användning av ljuset för att främja lärande.

Teknikutvecklingen, med belysning baserad på LED och styrsystem med närva-
rosensorer och anpassning mot dagsljusnivå, möjliggör en belysning som i högre 
grad kan anpassas efter människans behov, så kallad Human Centric Lighting. Även 
ljusdesign inkl. så kallat omfältsljus och därmed val av armaturer spelar stor roll. De 
är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till bländning eller stora kontraster, men med ljuset 
skapas även en visuell miljö som tillsammans med andra faktorer (såsom ljud, luftkva-
litet, termiskt inomhusklimat) påverkar kognitiv funktion och stressnivå.51 

van Mil och kollegor undersökte ljusmiljön och lärares användning av belysning.52 
Fältstudierna visade att i klassrum med enbart lysrör i taket försökte lärare ändå 
ändra belysningen för att åstadkomma en viss stämning, med hjälp av egna lösningar 
såsom värmeljus eller bordslampor. Forskarna använde sedan prototypmiljöer med 
nedpendlade dimbara punktbelysningar över borden vilka skapade högre ljuskontrast. 
Preliminära resultat visade att ljudnivån minskade med upp till 10% och att såväl lärare 
som elever var mer nöjda med belysningen. 

Flexibilitet
Östlin har sammanställt en internationell kunskapsöversikt om flexibilitet i innovativa 
lärmiljöer. Kunskapsöversikten visar på en övergång från lärarcentrerad undervis-
ning till mer av elevcentrerat lärande och att lärmiljöerna möjliggör en högre grad av 
variation. Östlin pekar dock på att det finns utmaningar förknippat med denna över-
gång, där lärare inte alltid uppfattar de handlingsmöjligheter eller meningserbjudanden 
(affordances) som de innovativa lärmiljöerna erbjuder samt att den fysiska miljön inte 
alltid är i samspel med verksamhetens organisering och pedagogiska arbetssätt. För 
en genomgång av affordancebegreppet och teori, se Gibson samt Lindberg och Lyy-
tinen respektive Young och Cleveland.53 För en gedigen kunskapsöversikt om flexibla 
lärmiljöer, se not.54

Trygghet
När det gäller forskning om skolans trygghetsskapande insatser så är det mindre 
vanligt att den fysiska miljön får ta någon större plats även om det finns undantag55 
främst från USA, se till exempel sammanställning från Neeriemer och Bell.56 Detta 
trots att studier visar att elevers positiva upplevelser av den fysiska miljön samspelar 
med minskat våld och mobbing, samt ökad skolnärvaro och trygghet.57 Till exempel 
kan både designlösningar, som ger synlighet och ökad rörelse i lokalerna, och väl 
underhållna byggnader bidra till en trygg miljö.58 

Enligt Mulcahy och Morrisson är den sociala och relationella maktdimensionen 
ofta bortglömd i forskningsstudier om innovativa lärmiljöer (ILE). De policybeslut som 
tagits om en övergång till ILE bygger på en uppfattning om att rummen är en neutral 
arena. Mikropolitiska aspekter som utrymme, makt och positionering har inte tagits 
i beaktande i tillräcklig utsträckning. På vilka sätt påverkar designen av lärmiljöerna 
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den sociala interaktionen och affektiva relationer mellan elever,59 inom personalgrup-
per och mellan personal och elever. Frelin och Grannäs har i studien Nya lärmiljöer60 
synliggjort hur sociala relationer bland elever kan utspela sig i innovativa lärmiljöer och 
att det kräver en medvetenhet och handlingsberedskap hos lärare att hantera sådan 
ständigt pågående social interaktion.

Berggren som har studerat skolmatsalar kommer i sin avhandling fram till, när det 
gäller matsalen som fysisk miljö och hur skollunchen organiseras, att upplevelsen 
av måltiden förutsätter ett samspel mellan den sociala och fysiska dimensionen. Det 
uppstår ofta spänningar mellan dessa dimensioner i form av tidsbegränsningar och 
höga ljudnivåer i skolmatsalen, något som kan påverka upplevelsen av måltiden nega-
tivt. Berggren betonar vikten av att ”uppmärksamma de fysiska och organisatoriska 
dimensionerna av skollunch, särskilt i relation till tidsplanering av skollunchen och 
huruvida skolrestaurangen är ändamålsenligt utformad och byggd, något som bör 
beaktas även när man utformar och bygger nya skolrestauranger”.61 

Liknande resultat pekar Horton och Forsberg på i sin studie med fokus på elevers 
upplevelser av otrygghet i skolmatsalar. De hävdar att dimensioneringen i skolmatsa-
larna i betydelsen antalet elever som äter samtidigt behöver minskas, akustiken behö-
ver förbättras för att minska mängden onödigt buller och en annan schemaläggning 
av måltidstiderna så att eleverna får tillräckligt med tid att äta sin lunchmat utan stress 
eller rädsla behöva flytta på sig eller att bli lämnad ensam.62
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Beskrivningar av skolorna
Samtliga skolor som ingick i utvärderingen är nya skolbyggnader. Två av skolorna är 
nya skolbyggnader på nya tomter, en byggnad ersatte befintlig skolbyggnad på sam-
ma tomt och den fjärde är en ombyggd kontorsfastighet. Skolorna är belägna i olika 
stadsdelar i Stockholm stad.

Bobergskolan
Bobergskolan ligger i Norra Djurgårdstaden och togs i bruk 2019. Skolan planerades 
för att inledningsvis rymma 840 elever i årskurs F-6 för att senare kunna ställas om 
till 900 elever i årskurs F-9. När utvärderingen genomfördes hade skolan 631 elever 
i årskurs F-8. Skolan inrymmer inte alla årskurser men i de yngre åldrarna har skolan 
full drift. I de högre årskurserna är det inte fulla elevgrupper.

Figur 1: Bobergskolan, vy från skolgård på plan 1.

Tomtens förutsättningar för en skolbyggnad med tillhörande skolgård var relativt 
utmanande. Dels på grund av en liten yta och en höjdskillnad på 10 meter, dels på 
grund av att befintliga byggnader skulle bevaras. En av de befintliga byggnaderna är 
kulturminnesmärkt och behövde ingå i fastigheten. Lösningen blev en suterrängbygg-
nad som inkorporerade den befintliga byggnaden vilken byggdes om för att fungera 
som skollokal. 

Kommunikationsytor i suterräng och dagsljusinsläpp var två parametrar som var 
särskilt viktiga att förhålla sig till. Detta avspeglas i byggnadens utformning. Tre bygg-
nader kopplas ihop med hjälp av kommunikationsytor som delvis ligger under mark 
samt med hjälp av matsalen, som binder ihop bägge delarna där årskurs F–3 har sina 
hemvister i den ena och årskurs 4–8 i den andra. 

Skolan har tre entréer. Två finns på skolgårdens övre del och leder till skotorgen och 
hemvister och används främst av elever. Den tredje entrén nås från suterrängplanet 
och fungerar främst som besöksentré med reception och bibliotek i direkt anslutning.

Eleverna på Bobergsskolan är uppdelade på tio stycken hemvister, en per årskurs 
med 90 elever i varje. Hemvisterna har lite olika utformning men de flesta består av 
ett allrum, en eller två lärosalar, två grupprum och personalarbetsrum samt förråd 
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och WC. Allrummet är tänkt att användas av en grupp alternativt kan fungera som ett 
extrautrymme när två av de tre grupperna är i specialsalar. 

De flesta hemvisterna har en stor gradäng som fungerar som rumsavskiljare och 
samlar en större grupp elever framför en smartboard. Det finns tillgång till vatten och 
diskho i allrummet.

Figur 2: Bobergskolan, planlösning över hemvist.

Några hemvister har en lärosal mindre vilket delvis beror på att de byggts inom den 
kulturminnesmärkta byggnaden och delvis på att högstadieelever i större utsträckning 
befinner sig i andra delar av skolan, exempelvis i specialsalar. Behovet av undervis-
ningsyta inom hemvisten ansågs därför större för de yngre eleverna än de äldre, och 
högstadiets hemvister planerades med mindre yta och färre klassrum.

Figur 3: Bobergskolan, planlösning över hemvist med en lärosal mindre.

Idrottshallen som skolan nyttjar ägs av idrottsförvaltningen och ligger på motsatt sida 
av huvudgatan intill skolfastigheten.

Skolgården är delvis byggd på bjälklag med en liten friyta om 3,6 kvm/ elev vid pla-
nerat antal elever. Skolgården gränsar mot ett större grön- och aktivitetsområde vilket 
avlastar skolgården och ger skolan tillgång till naturmark. 

1. Lärosal
2. Allrum
3. Personalarbetsplatser
4. Grupprum
5. Miniateljé

1. Lärosal
2. Allrum
3. Personalarbetsplatser
4. Grupprum
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Byggnationsprocess och organisation
Skolverksamheten startade i tillfälliga lokaler som en del av Hjorthagens skola med 
en rektor som var med tidigt i byggprocessens och arbetade på skolan till 2021. När 
verksamheten flyttade in i den nya skolbyggnaden knoppades Bobergskolan av från 
Hjorthagens skola.

Ansvariga arkitekter tog i samråd med rektor in en inredningsarkitekt tidigt i proces-
sen för att ta fram passande inredningslösningar. Både fast och lös inredning ingick. 
Vissa möbler ritades specifikt för skolan för att tillmötesgå de behov som fanns av 
mångfunktionalitet och yteffektivitet. 

Figur 4: Bobergskolan, hemvist, vy över allrum.

Hemvistens gradänger kan samla upp till 60 elever. Därutöver finns samlingsplatser 
och sittmöjligheter för enskilt arbete eller i grupper av olika storlek. Mattor fungerar 
som samlingsplatser i de yngre årskurserna och draperier har satts in för att dämpa 
ljud och skärma av undervisning i gradängen från den övriga ytan. Skolan har valt att 
arbeta med en flexibel gruppindelning på ca 20 respektive 30 elever per grupp. Anta-
let grupper varierar mellan hemvisterna men varje hemvist har ett eget arbetslag. 

Dåvarande rektor beskrev under utvärderingen hur organisationen i en hemvistskola 
bestäms av flera faktorer. Hon lyfte särskilt fram lokalernas öppenhet och gruppstor-
lekar på 90 elever som viktiga förutsättningar. Dessa förutsättningar innebar bland 
annat att skolan inte kunde ha en organisation med klasslärare och att alla i teamet 
behöver ta ett större helhetsansvar. Vidare har schemaläggningen varit av särskild 
vikt i en lärmiljö som inte utgår från en uppdelning i traditionella klasser. Det har också 
setts som viktigt att undvika att det bildas öar i organisationen, att enskilda arbetslag 
börjar arbeta för självständigt från övriga delar av organisationen.

Efter att utvärderingen genomfördes har skolan valt att bygga om hemvister så att 
det genomgående finns två lärosalar utöver den öppna studieytan.



19

1

4

1 1 1

2

3

3

7

6

2

5

1. Lärosal
2. Allrum
3. Personalarbetsrum
4. Grupprum
5. Ateljé
6. Entré och skotorg
7. Musiksal
8. Matsal
9. Skolkök
10.a Diskrum
10.b Diskinlämning
11. Hemkunskapssal
12. Elevhälsa
13. Bibliotek
14. Exepdition och skolledning

4

4

4

4

4

4

4

4
10.b8

8

8

9

11

13

15

12

14 14

14

4

METER 
1 20 5 10 15 20

HUS C 

HUS B   

HUS C

HUS A HUS A HUS B

400
300
200
100

500
400
300
200
100
900

10.a

PLAN 0 (UNDRE ENTRÈPLAN)BOBERGSSKOLAN

Ansvarig arkitekt: Max Arkitekter

Fastighetsägare: SISAB 

1

2

3 33

55

2

2

8 8

10
9

2

6

6

1

1

1

1 1

1. Lärosal
2. Allrum
3. Personalarbetsplats
4. Grupprum
5. Ateljé
6. Entré och skotorg
7. Personalrum
8. Praktisk estetiskt ämne
9. Praktiskt estetsikt ämne
10. Maskinrum

4

4

13

7

4
44 4

4

METER 
1 20 5 10 15 20

HUS C 

HUS B   

HUS C

HUS A HUS A HUS B

400
300
200
100

500
400
300
200
100
900

PLAN 100 (ÖVRE ENTRÉPLAN)BOBERGSSKOLAN

Ansvarig arkitekt: Max Arkitekter

Fastighetsägare: SISAB 

Figur 5: Bobergsskolan, planlösningar.
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Johan Skytteskolan
Johan Skytteskolan ligger i Älvsjö och är en befintlig skola som byggts ut med en ny 
fristående byggnad. Den nya byggnaden har plats för 630 elever i årskurs F-6, togs i 
bruk 2019 och är den byggnad som ingår i utvärderingen. Vid utvärderingens genom-
förande hade skolan 600 elever. Den äldre högstadiebyggnaden ligger på tomten intill 
och är utformad med lika stora klassrum som binds ihop av korridorer.

Figur 6: Johan Skytteskolan, vy från Svartlösavägen.

Skolbyggnaden är en L-formad volym i tre våningar. Ett entrétorg binder ihop tre en-
tréer med skotorg, entréhall, reception och administration. Direkt från entréhallen nås 
även bibliotek, storkök och matsal för hela enheten. Förskoleklassens hemvist ligger 
på bottenplan och har en egen entré från skol-
gården medan de övriga hemvisterna ligger på 
plan 1 och 2. 

Platsen identifieras lätt som skola men är 
tydligt separerad från högstadiets skolgård 
och skolbyggnad. Tomten är relativt plan och 
har bevarad naturmark på framsidan. Skol-
gårdens friyta inom fastigheten är 7,2 m2 per 
elev, men skolan använder även intilliggande 
yta utanför fastighetsgränsen vilket innebär att 
den faktiska ytan per elev är något större. Som 
jämförelsetal rekommenderar Boverket att en 
grundskola ska ha en friyta på 30 m2 per elev. 

Skolgården är direkt kopplad till en stor 
idrottsplats som används av skolverksamheten. 
Skolan har en egen idrottssal i byggnaden för 
årskurs 7–9 vilken främst används av högsta-
diet. På gångavstånd ligger en idrottssal där 
idrottsförvaltningen är förstahandshyresgäst 
och som skolan samnyttjar. Eftersom den nya 
idrottshallen endast hade nyttjats sparsamt 
vid tillfället för datainsamling ingår den inte i 
utvärderingen. 

Figur 7: Johan Skytteskolan, 
planlösning över hemvist.
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Eleverna på skolan är uppdelade på sju stycken hemvister, en per årskurs. Hemvis-
terna på Johan Skytteskolan är relativt lika i utformning. De består av ett öppet allrum, 
två lärosalar, fyra grupprum, en liten ateljé, personalarbetsrum och förråd samt WC. I 
allrummet finns en variation av möbler som togs fram med hjälp av en inredningsarki-
tekt. Möbleringen ger förutsättningar för enskilt arbete eller arbete i olika gruppstorle-
kar. En stor gradäng fungerar som rumsavskärmare och har plats för att samla många 
elever framför en smartboard. I allrummet finns även sittmöbler som kombinerats med 
skåp avsedda för elevmaterial och ytterkläder. Fönsternischerna går att sitta i men 
har även blivit plats för förvaring av läromaterial. Stor hänsyn har tagits till att skapa en 
lämplig akustik och det har bland annat lagts in en heltäckningsmatta i allrummet. De 
90 elever som ingår i en hemvist delas upp i olika gruppstorlekar beroende på aktivi-
tet. Det kan vara sex mindre grupper respektive tre större. Lärosalarna är uppdelade 
utifrån undervisningsämnen.

Figur 8: Johan Skytteskolan, hemvist, vy över allrum.

Byggnationsprocess och organisation
Inför att delar av Johan Skytteskolan skulle få nya lärmiljöer valde skolledningen att 
aktivt arbeta med personalen för att anpassa arbetssättet efter de nya lokalerna. Det 
fanns farhågor om att skolan skulle tappa kompetent och erfaren personal till följd av 
de nya, öppnare läromiljöerna, något som enligt skolledningen inte har skett. 

Till sin hjälp tog skolledningen interna konsulter inom utbildningsförvaltningen 
(PRIO: Planering, Resultat, Initiativ och Organisation). Utvecklingsarbetet startade 
höstterminen 2018, under själva byggtiden, och fortlöpte en period efter att verk-
samheten hade tagit byggnaden i bruk. Ramarna för lokalernas utformning var då 
bestämda, men organisationen gavs möjlighet att tillsammans utforma nya arbets-
sätt. Målsättningen är och har varit att förena klassisk undervisning med ett nytt 
pedagogiskt förhållningssätt.

Arbetet med verksamhetsutveckling innefattade frågor om schemaläggning och 
gruppindelning, samverkan inom hemvisterna, mötesstrukturer och hur de nya loka-
lerna bäst nyttjas under skoldagen. De nya lokalerna ansågs ställa nya krav på ledar-
skapet, som blir mer centralt på olika nivåer inom organisationen – inte minst inom de 
enskilda hemvisterna. Skolans rektor menar att: ”den struktur som inte finns i väggar-
na måste finnas i kulturen.” Rektorn menar också att det är viktigt att skolledningen 
sätter ramarna, men att det samtidigt finns en passande form för delaktighet från 
personalen. Likaså menar rektorn att det kollegiala lärandet är centralt i denna lärmiljö 
där man arbetar mer i samverkan med sina kollegor. Skolan har valt att organisera sig 
så att ett arbetslag har tre grupper som 30 elever som delar på lokalerna i en hemvist. 

Ombyggnationsprojekt har andra ekonomiska förutsättningar än nybyggnads-
projekt avseende budget för inredning. Det har därför funnits särskilda ekonomiska 
begränsningar vad gäller inköp av möbler för de nya undervisningslokalerna.
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Figur 9: Johan Skytteskolan, planlösningar.
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Sjöviksskolan
Sjöviksskolan ligger i Årstaberg och togs i bruk 2019. Skolan planerades för 200 
elever och planerades inledningsvis ha årskurs F–6 men möjlighet att ställas om till 
årskurs F–9. Under utvärderingens genomförande hade skolan 763 elever i årskurs 
F–8 och planerade att ta in årskurs 9 till hösten 2023. Därmed blir Sjöviksskolan en av 
Stockholm stads största grundskolor.

Sjövikskolan startade sin verksamhet i tillfälliga lokaler i Årstadal 2014. 

Figur 10: Sjöviksskolan, vy från torg intill.

Sjöviksskolan ligger intill Årstabergsparken som är ett av områdets största rekrea-
tionsområden med lekparker och grönområde. Nedanför skolan har det byggts en 
kvarterspark med gott om samlingsplatser. 

Tomten innebar utmanande förutsättningar för en skolbyggnad, med sin kraftiga 
höjdskillnad på 13 meter, buller från tåg- och biltrafik samt en liten totalyta. Skolgården 
har vid fullt elevintag en skolgård med 4,7 m2 friyta per elev. 

För att hantera topografin har skolan delvis byggts i suterräng och består av tre 
volymer. Den mittersta volymen är en sockelbyggnad som binder ihop de två övriga 
volymerna under mark. Volymerna i suterräng omger skolgården och vetter mot År-
stabergsparken som devis nyttjas av skolan. Från skolgården nås plan 2 med huvu-
dentré och eleventréer. Innanför huvudentrén ligger skotorg, reception, administration 
och en stor trapphall som leder till specialsalar och hemvister för årskurs 6–9. Årskurs 
F–3 har en egen entré med skotorg som leder till hemvister och en passage ner till 
matsal och idrottssal. Den mellersta volymen har egen ingång på plan 1 som leder till 
ett mediatek, konferensrum, matsal och idrottssal. Här ligger även storkök med va-
ruintag och en egen entré till idrottssalen. Idrottssalen som tillhör skolan ligger under 
skolgårdens mark och samnyttjas med idrottsförvaltningen.

Byggnationsprocess och organisation 
Skolan har valt att organisera sig i tre grupper per årskurs som delar på en hemvist, 
totalt har skolan tio stycken hemvister med 90 elever i varje. Varje grupp med ungefär 
30 elever har en egen lärosal och delar på hemvistens allrum, som även fungerar som 
kapprum. Hemvisterna har även en ateljé, två grupprum och ett personalarbetsrum 
samt toaletter.
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Figur 11: Sjöviksskolan, hemvist, vy över allrum.

Även om Sjöviksskolan är en nybyggd skola påverkades inredningsbudgeten av de 
inköp som gjordes till de tillfälliga lokaler som skolan startade i. Precis som på Johan 
Skytteskolan har de ekonomiska ramarna för möbelinköp därför varit snäva. Skol-
byggnaden var vid utvärderingen inte fullt inredd. 
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Figur 12: Sjöviksskolan, planlösningar.

Tellusborgsskolan
Tellusborgsskolan ligger i Midsommarkransen på gränsen till Aspudden. Lokalerna 
togs i bruk i januari 2020 och ägs av en privat hyresvärd. Skolan hyr in sig i hela fastig-
heten som består av kontorslokaler som byggts om till skollokaler. 

Figur 13: Tellusborgsskolan, vy från skolgård.
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När utvärderingen genomfördes hade Tellusborgskolan 688 elever i årskurs 6–9 men 
var beräknad för ett elevantal på 900 elever. Skolan har mellan tre och sju grupper per 
årskurs. 

Skoltomten ligger i en slänt med ett brant berg på motsatt sida av skolgården. Den 
L-formade byggnaden är byggd i suterräng och delar av lokalerna, främst idrottssalen, 
ligger under mark utan dagsljusinsläpp. I byggprojektet ingick även att skapa en skol-
gård, som delvis ligger på bjälklag och idag saknar grönska. Skolgården har en friyta 
på 4,8 m2 per elev och används också för att avlasta idrottssalen. Under de varmare 
månaderna är det även många som nyttjar skolgårdens många bänkar och bord för 
att äta lunch. 

Huvudentrén nås från skolgården medan varuintag nås från plan 0. Från plan 0 
finns även en entré för elever och personal som kommer söderifrån. Tomten är omgi-
ven av vägar och är relativt bullerutsatt. Skolan har inte kunnat byggas enligt hemvist-
modellen rent fysiskt men lokalerna är ändå uppdelade i hemvister om än med andra 
förutsättningar. Korridorerna och de större ytorna som finns insprängda fungerar som 
kombinerade kommunikations- och uppehållsytor. Inom varje hemvistyta finns klass-
rum, grupprum och toaletter. Gemensamma funktioner som specialsalar, elevhälsa 
och bibliotek ligger utspridda på olika platser i byggnaden. Elevhälsans olika funktio-
ner är dessutom i sin tur utspridda på olika platser. 

 

Figur 14: Tellusborgsskolan, kombination av uppehållsyta och korridor inom en hemvist.
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Figur 15: Tellusborgsskolan, planlösningar.

Inledningsvis var de nya lokalerna tänkta som evakueringslokaler för Blommens-
bergskolan men under processens gång uppstod behov av en ny separat skolenhet. 
Nuvarande rektor arbetade med byggnationsprojektet från och med planeringsfasen.

I likhet med Sjöviksskolan och Johan Skytteskolan har Tellusborgsskolan definierats 
som en befintlig organisation som flyttar in i nya lokaler vilket har begränsat skolans 
inredningsbudget. Skolan valde att ta viss hjälp från stadens interna konsulter inom 
inredning och har fortsatt förändra lokalerna efter att de flyttat in, bland annat för att 
skapa mer dagsljusinsläpp.
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Metod och genomförande
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet där datainsamlingen genomfördes med 
hjälp av pedagogiska gåturer i utbildningsförvaltningens regi i samverkan med forska-
re från Högskolan i Gävle. Korta fakta om de ingående skolorna redovisas i tabellform. 
Materialet från gåturerna analyserades gemensamt med hjälp av teman som hämtats 
från tidigare studier och modifierats för att passa denna studie. 

Utvärdering av byggnader
Då behovet av utvärdering av byggnader har ökat har även metoderna för utvärdering 
kommit att utvecklas. Så kallad post-occupancy evaluation eller POE, för att utvärdera 
byggnader efter de har tagits i bruk, har blivit vanligare. I en översikt över de senaste 
decenniernas forskning gällande POE beskrivs hur utvärdering kan tjäna flera syften.63 
Främst har den handlat om tekniska aspekter såsom energieffektivitet, men även hur 
användarna har upplevt byggnaden såsom inomhusmiljö, till exempel av temperatur 
eller ventilation. POE av skolbyggnader har enligt översikten ägnats särskild uppmärk-
samhet inom forskning under senare tid, och särskilt då hur inomhusmiljö kan länkas 
till elevers skolresultat. En större brittisk studie, HEAD, som kombinerat olika aspekter 
är den som rapporterats bland annat i Clever classrooms.64 Den brukar nämna siffran 
16% gällande hur stor del av elevers prestationer som den fysiska miljön påverkar. När 
det gäller POE med fokus på användarnas upplevelser har attribut såsom utrymme 
och layout, möbler och underhåll undersökts i ett antal studier.65 

Om pedagogiska gåturer 
Gåtursmetoden har använts för utvärdering av en rad olika miljöer och har i Sverige 
utvecklats av arkitekten och tekn. dr Suzanne de Laval, se till exempel hennes bok 
om gåturer.66 Gåturer är en indikativ metod, och kan med fördel kompletteras med 
andra metoder såsom fallstudier och enkäter, men i relation till detta uppdrags tidsåt-
gång och resurser ansågs den lämplig för erfarenhetsåterföring. Metoden användes 
även för utvärdering av skolor i ett Ifous-projekt som fokuserade skolmiljöer, där Frelin 
och Grannäs tillsammans med de Laval analyserade gåtursdata från nio skolor i fyra 
kommuner, bland annat Stockholms stad.67 

I resultaten från det projektet, som finns beskrivet närmare i rapporten Ifous fokuse-
rar: Skolmiljöer. Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö, och i en film,68 
indikerades utifrån interprofessionella gåturer en rad funktioner och teman i behov 
av åtgärder och vidare studier. I den rapporten finns även en kort beskrivning av 
gåtursmetoden som den användes i projektet, vilken låter deltagarna individuellt och i 
grupp utvärdera miljön utifrån vad de uppfattar som bra och dåligt, samt ge förslag till 
förbättringar. 

I denna studie har en pedagogisk gåtur använts, vilken fokuserar mer på den 
pedagogiska verksamheten i lokalerna. Den pedagogiska gåturen genomförs av en 
grupp och inleds med frågan ”Vilka aktiviteter är möjliga här?” för att lägga fokus på 
de pedagogiska aktiviteter som miljön kan stödja. Även här efterfrågas positiva och 
negativa aspekter, samt förslag till förbättringar, och deltagarna gör både individuella 
utvärderingar av olika platser i skolan samt delger varandra sina iakttagelser. Peda-
gogiska gåturer har varit ett av sex verktyg som testats i det europeiska projektet 
Collaborative Re-Design with Schools. Tanken är att skolor själva ska kunna använ-
da verktygen med hjälp av de instruktioner och mallar som ligger fritt tillgängliga på 
projektets hemsida.69
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Gåturernas genomförande
Under hösten 2021 genomfördes gåturer på de fyra skolbyggnadsprojekt som utgått 
från funktionsprogrammet och därför ingick i studien. På en av skolorna genomfördes 
även en uppföljande gåtur under våren 2022 då några personer hade fått förhinder att 
delta vid tidigare tillfällen. I tabell 1 finns en sammanställning av grundläggande fakta 
om skolorna, antal genomförda gåturer samt antalet deltagare, fördelat på elever och 
vuxna. Totalt deltog 51 vuxna och 31 elever. Fokus ligger på det utförda funktionspro-
grammet, i olika skolor, inte på den enskilda skolan i första hand. 

Gåturer med vuxna deltagare genomfördes separat från gåturer med elever då 
erfarenheter från den tidigare gåtursstudien visat att eleverna talar mer i rena barn-
grupper. Under gåturerna med vuxna deltog personal från skolorna och sakkunniga 
inom tillgänglighet och inredning. På vissa gåturer deltog även representanter för 
SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) och utbildningsförvaltningen. Antalet deltagare 
utan direkt koppling till respektive skola fick dock begränsas på grund av coronapan-
demin. Pandemin har även haft påverkan på studiens tidsplan och inneburit att antalet 
gåturer minskat något samt att gåturerna behövt spridas ut över en längre tidsperiod 
än vad som från början var planerat.

Vid gåturerna eftersträvades ett representativt urval av deltagare. Exempelvis efter-
frågades lärare i olika årskurser, lärare i olika ämnen, lärare i fritidshem och personal 
från elevhälsan samt personal med specialpedagogiskt perspektiv. Ofta deltog även 
vaktmästare. Till gåturer med elever efterfrågades elever med god spridning i ålder, 
kön och pedagogiska förutsättningar. Det har dock varit upp till de utvärderade sko-
lorna att själva utse deltagare till gåturerna.

Forskarna deltog i minst en gåtur på varje skola. Två gåtursledare från utbildnings-
förvaltningen ledde gruppen och samtalen. Dessa personer hade vissa förkunskaper 
om byggprocessen, byggnadernas förutsättningar och vilka avvägningar som gjorts 
vid byggnadernas uppförande. Gåtursledarna spelade in samtalen på band, förde 
anteckningar från diskussioner och ställde följdfrågor vid behov. Ibland ställdes frågor 
till gåtursledarna som besvarades i den mån det gick. Grundturen stannade vid fyra 
stopp: entré, hemvist, matsal och idrottslokaler. Dessa miljöer valdes dels utifrån ut-
bildningsförvaltningens kunskapsbehov, dels för att möjliggöra en vidareutveckling av 
resultaten från Ifous studie Ifous fokuserar: Skolmiljöer. Entréer, hemvister och matsa-
lar är miljöer som förekommer i alla nybyggda skolor och som ofta kräver komplexa 
planeringsinsatser. Idrottssalar valdes dels för att det finns obesvarade frågor kring 
bland annat trygghet och effektivitet, dels för att testa gåtursmetoden på praktiskeste-
tiska ämneslokaler.

Viss variation förekom så som att olika entréer och hemvister besöktes beroende 
på vilka personer som deltog vid respektive gåtur, och vilka miljöer de normalt verkar 
i. Vid varje stopp fick deltagarna först reflektera över miljön på egen hand och fylla i ett 
individuellt protokoll innan ett samtal i grupp tog vid. Såväl protokollen som samtalet 
strukturerades som utifrån följande frågor:

• Vilka aktiviteter är möjliga här?
• Vad är bra?
• Vad är dåligt?
• Förslag till förbättringar.

En anledning till att flera gåturer arrangerades var för att stämningen kan skifta mellan 
olika grupper och att olika perspektiv kan få olika mycket plats beroende på gruppens 
sammansättning. Gåturer med elever genomfördes innan gåturer med vuxna så att 
gåtursledarna kunde referera till elevernas synpunkter för att ventilera dessa med de 
vuxna. Vid vissa av gåturerna med elever var även skolpersonal med för att stödja 
såväl elevgruppen som gåtursledarna.

Värt att notera är att det inte alltid var möjligt att besöka och uppehålla sig i lokaler 
samtidigt som det pågick pedagogisk verksamhet. Det har inte heller varit möjligt att 



31

spela in i alltför bullriga miljöer. För att ändå uppleva lokalerna i bruk besökte gruppen 
ofta miljöer där aktivitet pågick under en begränsad tid, för att sedan gå till ett annat 
utrymme för reflektion och efterföljande samtal. 

Fakta om byggnader och gåturer

Tabell 1: Fakta om skolbyggnader och gåturernas genomförande.

Bobergsskolan
Johan Skytte-

skolan
Sjöviksskolan

Tellusborgs-
skolan

Byggår 2019 2019 2019 2021

Elevantal (planerat) 631 (900) 600 (630) 763 (1200) 688 (900)

Årskurser (antal 
paralleller)

F–8 (3) F–6 (3) F–8 (4) 6–9 

BRA m²/elev 
(antal elever)

9 054 5 937 12 620 8 191

m²/elev (antal elever) 10,1 (900) 9,9 (630) 10,5 (1200) 9,1 (900)

BRA per hemvist  
(m²/elev)

3,1–4,9 4,6 4,2–4,8 Ej tillämpbart

Verksamhets-area (m²) 6 556 4 875 9 278 *: 7 354

Verksamhetsarea/elev 
(m², antal elever)

7,3 (900) 7,7 (630) 7,7 (1200) 8,17 (900)

V.46 2021 V.47 2021 V.39, 44 2021
V.45 2021,  
V.12 2022

Gåturer 2 3 3 4

Antal elever 0 12 15 4

Antal vuxna 11 12 16 12

Definitioner
Bruksarean (BRA) anger alla våningsplans area och begränsas av de omslutande 
byggnadsdelarnas insida. Inredningsenheter och uppvärmningsanordningar ingår. 
Rumsskiljande väggar inom en utnyttjandeenhet intill en tjocklek av 0,3 m ingår i BRA 
(Svenska institutet för standarder, 2022).v I bruksarean inräknas inte bland annat de 
delar av väggar och andra vertikala byggnadsdelar som pelare, skorsten, kanal eller 
liknande som överstiger måttet 0,3 m. Inte heller lägenhetsskiljande väggar eller vägg-
ar mot trapphus.

Verksamhetsarea är ett sätt att beskriva skolans area som används internt inom 
utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Undervisningslokaler, administration och 
korridorer räknas med, medan exempelvis storkök, trapphus och driftutrymmen 
räknas bort. Verksamhetsarea är därmed ett mått som beskriver vilken andel av 
skolans totala yta som kan nyttjas av den pedagogiska verksamheten i vid bemärkel-
se. Eftersom skolbyggnader har olika andel drift- och källarutrymmen och olika stora 
storkök kan detta mått ge en mer rättvis bild av vilken yta som faktisk är användbar 
för respektive skolorganisation.

v     https://www.sis.se
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Material och analyser 
Sammantaget består materialet av dokumentation såsom ritningar och foton från 
skolor, gåtursprotokoll och utskrifter av de inspelade samtalen från gåturerna. Sam-
talen skrevs ut ordagrant och med färgmarkering för vilken kategori av deltagare som 
gav uttryck för synpunkten. Dessa var (i bokstavsordning): central förvaltning, elevhäl-
sa, specialpedagogik, elevhälsa övrig, fritids F-3, fritids 4–6, konsult inredning/akus-
tik, konsult tillgänglighet, lärare F-3, lärare 4-6, lärare 7-9, lärare idrott, SISAB, samt 
skolpersonal övrig. Utskrifterna från fem gåturer med vuxna analyserades med hjälp 
av programvaran AtlasTi. Fokus i analysen har inte legat på den enskilda skolan, utan 
mer övergripande på den typ av miljö som studerats. Detta har också legat till grund 
för resultatpresentationen, där varje typ av miljö presenteras för sig: entré, hemvist, 
idrott, och matsal.

I en första kodningsomgång kodades materialet utifrån kategori av deltagare samt 
typ av miljö (som ovan): I den andra kodningsomgången kodades utsagorna utifrån 
innehållsliga teman, som formades dels med utgångspunkt i data, dels resultat från 
det tidigare analysprojektet av de Laval, Frelin och Grannäs,70 samt utifrån teman i 
tidigare studier såsom Barrett m.fl. samt Dovey och Fisher.71 Varje tema gavs en be-
skrivning med nyckelord, och slutresultatet blev dessa sex teman (i bokstavsordning): 
Flexibilitet, flöden, inredning, ljudmiljö, social miljö samt visuell miljö. 

Inför den tredje kodomgången träffades hela teamet för att tillsammans finkoda 
materialet. Varje tema delades upp i underteman med underrubriker, och under 
en gemensam analysvecka kodades samtliga teman igenom utifrån underteman. 
Såväl teman som underteman diskuterades igenom under veckan, och en del av 
dem döptes om eller sorterades om under processen. En utsaga kunde beröra flera 
teman, vilket innebar att de kunde hamna under flera olika teman samt underteman. 
Varje undertema kodades i AtlasTi, och hade två läsare inom gruppen. Under och 
efter analysveckan skrevs resultaten fram baserade på dessa teman och underte-
man. Då det är en pedagogisk utvärdering låg huvudfokus på pedagogernas röster, 
men elevröster lades till i efterhand utifrån utskrifterna från de gåturerna i de fall där 
elevernas utsagor kompletterade eller skilde sig från de vuxnas. Vi är dock medvetna 
om skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. Vuxna deltagare från de 
deltagande skolorna intar ofta ett barnperspektiv men ger också vid flera tillfällen ut-
tryck för barnets perspektiv genom att mer direkt förmedla information och synpunk-
ter de fått från sina elever.

Teman
De teman som arbetades fram beskrivs här kortfattat. Beroende på vilken miljö som 
beskrivs kan de ha olika grad av framträdande, och inom varje tema finns olika under-
rubriker. Inom skolor används lokaler på olika sätt under skoldagen och över tid, och 
ska fungera för att ställas om till olika typer av aktiviteter och verksamheter såsom när 
hemvisten används för såväl skol- som fritidsverksamhet. Temat flexibilitet handlar om 
hur lokalerna används och innefattar sådana aspekter som ytors nyttjande och effek-
tivitet, samt multifunktion och samnyttjande. Här ingår även hur ytor är avdelningsbara 
och vilka möjligheter till individualisering, differentiering och variation de erbjuder. 

Skoldagen innebär en stor mängd förflyttningar när elever går från en matematik-
lektion till slöjd, eller när de går ut på rast eller går och äter. Inom temat flöden ryms 
rörelser och förflyttningar av personer och av material som sker i skolan. Det handlar 
även om hur kläder och väskor förvaras på olika ställen, hur lokaler och inredning är 
dimensionerade för att hantera dessa flöden på olika ställen i skolan. Vidare tar den 
upp orienterbarhet vid förflyttning in i och inom skolan, och möjlig konkurrens och 
krockar inom och mellan olika flöden.

Ett tema som visat sig betydelsefullt för möjligheten att genomföra pedagogisk 
verksamhet är inredning.72 Hur dimensioneras inredning beträffande storlek och antal, 
samt för olika åldrar? Det innefattar även inredningars funktionalitet och kvalitet, 
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hållbarhet samt teknik och säkerhet. En annan aspekt som tas upp är märkning av 
inredning såsom elevskåp. 

I en miljö som innehåller många elever och elevaktiva arbetssätt skapas onekligen 
ljud. Skolornas ljudmiljö är ett tema som handlar om hur uppkomna ljud hanteras ge-
nom att reglera volym och dämpa ljud, samt hur ovälkomna ljud kan skapa störningar 
vilka påverkar arbetsmiljön och trivseln, och i förlängningen måluppfyllelsen. 

För att växa och lära behöver elever känna trygghet i alla lokaler, och behöver ock-
så tillgång till så kallade reträttplatser. Skolmiljön är således en social miljö, där elever 
umgås även utanför den formella undervisningssituationen. Detta tema handlar om 
lokaler som primärt eller sekundärt har funktionen av elevsociala ytor, såväl informella 
som mer organiserade sådana, för olika åldrar. 

En del av de kvaliteter som skolmiljöer gestaltar handlar om en visuell miljö, där 
dagsljus och belysning är viktiga komponenter tillsammans med färgsättning, trans-
parens och överblick. Den visuella miljön kan stödja verksamheten genom att vara 
tydlig och uttrycka ett ägarskap, att det är någon som har tänkt till och bryr sig om 
lokalerna.
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Resultat
Miljöer i skolorna
I detta kapitel redovisas resultaten från de pedagogiska gåturerna med ett avsnitt per 
miljö: hemvister, entréer, matsalar och idrottslokaler. Varje avsnitt är organiserat utifrån 
analysens teman, även om inte alla teman förekommer som egen rubrik i avsnittet. 
Resultatredovisningen är medvetet fyllig, för att ge en detaljerad inblick i deltagarnas 
intryck och erfarenheter från den skolmiljö som de flesta av dem bebor, men som en 
del av dem besöker. Här lyfts såväl möjligheter som utmaningar i den fysiska miljön, 
och en mångfald av röster får komma till tals utifrån det egna perspektivet. 

Hemvister
Hemvisten är den plats på skolan där den enskilda eleven tillbringar den största delen 
av sin skoldag. Hemvisten innehåller såväl pedagogiska ytor i form av lärosalar, allrum 
och grupprum, men också mer praktiska funktioner som toaletter, elevskåp och 
personalarbetsrum. Fritidsverksamhet bedrivs i huvudsak inom hemvistens väggar. 
Skolans hemvister ska utformas för att stödja en stor variation av undervisningssitua-
tioner, från enskilt arbete till undervisning i helgrupp.

De skolor som utvärderas i den här studien är i ett nationellt perspektiv planerade för 
förhållandevis många elever. Att dela upp den stora skolan i mindre enheter är ett sätt 
att skapa ett mindre och tryggare sammanhang inom den stora enhet som en skola 
med 900 eller 1200 elever utgör. Hemvistindelningen följer oftast årskursindelningen 
(så att årskurs 1 befinner sig i en hemvist, årskurs 2 i en annan och så vidare) men det 
är också möjligt att skapa åldersblandade, exempelvis stadieindelade hemvister.

Yngre elever tillbringar en större del av sin skoldag i hemvisten än äldre elever, efter-
som de senare har en större andel undervisning som bedrivs i särskilda lokaler såsom 
i praktisk-estetiska ämnen (slöjdsalar, musiksal, idrottssal et cetera). Hemvisterna är 
alltså en mycket viktig del av elevens lärmiljö och utgör därför ett centralt föremål för 
denna undersökning.

Av de skolor som ingår i denna undersökning har Bobergsskolan, Sjövikskolan 
och Johan Skytteskolan utformats med hemvister som i hög grad följer dessa idéer. 
Tellusborgsskolan är på många sätt ett undantag, eftersom skolans planlösning har 
behövt förhålla sig till en befintlig byggnad. Tellusborgsskolans hemvister har därför 
en mer korridorlik utformning, och saknar i praktiken det allrum som övriga skolor har. 
Skolan har dock organiserat sig på ett sätt som påminner om de andra skolornas 
hemvistindelning, och använder begreppet ”hemvist” för att benämna de lokaler som 
huvudsakligen används av en viss årskurs.

Flöden 
Flöden inom hemvisten uppstår vid förflyttning av elever, personal, kläder och annat 
material. Dessa flöden och de effekter som kan uppstå är beroende av flera förutsätt-
ningar, som lokalernas fysiska utformning, hur hemvisten inreds, hur verksamheten 
organiseras och hur schemat läggs. Flödenas effekter påverkas även i hög grad hem-
vistens fyllnadsgrad, det vill säga antalet elever som går i respektive hemvist i relation 
till hur många elever lokalerna planerats för. 

Flera av de undersökta skolornas organisationer är under uppbyggnad, och sko-
lorna hade när de pedagogiska gåturerna genomfördes en varierande fyllnadsgrad, 
både mellan skolorna och mellan enskilda årskurser inom respektive skola. Johan 
Skytteskolan hade högst fyllnadsgrad i förhållande till den planerade kapaciteten, 
medan Bobergsskolan och Sjöviksskolan ännu inte har alla de årskurser och elever 
som planerats. Bobergsskolan har som högst årskurs 7 och Sjöviksskolan som högst 
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årskurs 8, och årskursernas storlek varierar. Båda är planerade att ha upp till årskurs 
9 medan de lokaler på Johan Skytteskolan som undersökts är planerade för årskurs 
F–6. Tellusborgsskolan hade vid studiens genomförande cirka 690 elever i årskurs 
6–9, men skolans planerade kapacitet är enligt Utbildningsnämndens beslut 900 
elever i första hand i årskurs 7–9.

På Sjöviksskolan är årskurserna genomgående mindre än vad skolan planerats för. 
Skolan har generellt strax under 90 elever per årskurs, medan den är planerad för 
maximalt 120 elever per årskurs. Flera lärare ser stora svårigheter med att öka antalet 
elever på det sätt som planerats. En deltagare från Sjöviksskolan menar att ytan pas-
sar bra för en organisation med 90 elever per årskurs, men att det skulle vara ”väldigt 
problematiskt” att öka till 120 elever per årskurs [källa 5:69]. Denna deltagare arbetar 
inte i den pedagogiska verksamheten, men får medhåll av de pedagoger som deltar i 
samma gåtur. En lärare i högstadiet på samma skola beskriver det som att det redan 
med 90 elever är mycket trångt i hemvisterna vid vissa tider på dagen:

Det finns sårbara stunder under dagarna, dels är det i hemvisten, morgontim-
marna […]. Då kan det ju vara 90 elever i hemvisten som väntar på att lektionen 
ska starta, vilket är väldigt trångt. Väldigt trångt. Och även efter lunch så kan det 
vara, upplever vi uppe hos i årskurs 8, att när vi var här som årskurs 7, att det är 
väldigt, väldigt trångt när alla tre klasser var på samma yta. [3:70]

Samma lärare menar dock att en del av denna problematik bottnar i hur lokalerna 
används. Hen menar att om eleverna kunde förflytta sig inåt skulle eleverna känna att 
de fick röra sig och känna ägarskap över platsen. Samtidigt skulle detta kräva vuxen-
närvaro när många elever rörde sig i lokalerna. 

Även på Johan Skytteskolan säger en mellanstadielärare att lokalerna hade fung-
erat bättre med färre elever per årskurs, med två undervisningsgrupper i stället för 
tre: ”Hade det varit två klasser som hade varit här, då hade det varit perfekt, att jobba 
här ute i grupper och så. Då tror jag att det hade varit perfekt.” [4:121] På Bobergs-
skolan finns en större variation vad gäller antalet elever per årskurs. Jämfört med de 
andra skolorna arbetar Bobergsskolan också med en mer flexibel gruppindelning, där 
varje årskurs har undervisning i såväl mer traditionella grupper om ca 30 elever som 
i mindre grupper (fyra respektive tre grupper per årskurs beroende på antalet elever). 
En lärare i mellanstadiet beskriver hur förutsättningarna kan skilja sig åt beroende på 
årskursernas storlek:

Det är lite olika, i årskurs 6 så är de 55, och då är de delade ibland i två grupper 
och ibland i tre grupper. Det var tanken att det skulle kunna pågå två undervis-
ningsscenarier i hemvisten och sedan ett i klassrummet, så tre pågående. […] I 
årskurs 5 är det lite fler elever, typ 78 tror jag, så då är det tre grupper och fyra 
grupper där, så då är det alltid mot… alltså när det är fyra grupper så måste det 
ju vara mot något ämne som är ett övningsämne, bild eller slöjd eller så [det vill 
säga ämnen som bedrivs utanför hemvisten]. [2:33]

Även sakkunnig i tillgänglighet för ett resonemang kring detta i relation till Bobergs-
skolans lokaler, och föreslår även ändringar som hen anser kan underlätta för större 
årskurser:

Jag kan slås av att det här nog är den första skolan vi har varit på där man fak-
tiskt använder skolan som det är tänkt, och den är inredd som det var tänkt. […] 
Ska man dela det i tre grupper kan jag förstå att det känns småttigt. […] Men jag 
tänker att man kan ha en flexibel rumslösning i det stora rummet där man kan 
kanske dra i skjutdörrar – alltså skjutväggar eller någonting som man kan dra 
upp och ihop för att faktiskt tillskapa ett till klassrum. [2:9]

Sammanfattningsvis: Varken Bobergsskolan eller Sjöviksskolan ännu har uppnått den 
elevantalskapacitet som planerats. Samtidigt uttrycker ett flertal av deltagarna i de 
pedagogiska gåturerna tveksamhet inför att öka elevantalet jämfört med hur det ser ut 
idag. I materialet från gåturerna finns indikationer på såväl lokalmässiga som organi-
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satoriska anledningar till att skolorna upplevs som trånga. Samtidigt syns exempel på 
att verksamheten organiseras för att kompensera för vad som upplevs som trånga 
lokaler.

Flöden mellan undervisningssituationer
Vad gäller undervisning inom hemvisten uttrycker en lärare i årskurs 4–6 på Bobergs-
skolan att hemvisternas utformning ger goda förutsättningar för vissa typer av un-
dervisningssituationer, men sämre förutsättningar för andra typer. Förutsättningarna 
för arbete i grupp beskrivs som goda, medan mer enskilt arbete ses som svårare att 
utföra. Läraren ser också en risk för störning i mer öppna ytor:

Möjliga aktiviteter, det är ju parallella lektioner, så att säga. Det finns möjlighet att 
skärma av, som vi ser mycket där inne, och det ger möjlighet till mindre grupper 
och arbeten helt enkelt. Exempelvis stationsarbeten och grupparbeten, och det 
är ju väldigt positivt pedagogiskt. Det som också är bra, det är ju att det bidrar 
till möjligheten att göra varierade pedagogiska övningar. Det jag tror kan vara 
dåligt, det är att det är en väldigt stor lokal, och jag tror att det kan finnas en risk 
för spring, och det blir svårare med placering för ett avskilt arbete, exempelvis 
vid examinationer. Det är en utmaning jag själv känner nere i mitt viste. [2:42]

Enskilda examinationer är en undervisningssituation som blir viktigare och viktigare ju 
äldre eleverna blir, och sannolikt en utmaning som kommer att bli tydligare i takt med 
att skolornas högre årskurser fylls.

En situation som verkar kräva särskilda avvägningar kring flöden inom hemvisten är 
lektionsbyten och verksamheten behöver lägga särskild vikt vid hur eleverna rör sig 
mellan olika lektionspass. En lärare i mellanstadiet på Bobergsskolan lyfter fram vikten 
av kommunikation mellan personalen, och av att fastställa en tydlig ordning för hur 
detta ska hanteras:

Nu hade jag till exempel undervisning i årskurs 5 där det är tre pass där varje 
pass liksom börjar och slutar samtidigt. Och sedan ska det ske en förflyttning, 
så att elever därifrån ska in hit och sedan så ska några in dit och så där. Och 
det är ju inte fysiskt möjligt att det här händer i samma sekund såklart. Så det 
måste man på något vis ha någon sorts organisation kring. Vi i årskurs 6 har 
sagt att det är liksom hemvisten [allrummet] som äger tiden, så att om jag ska 
in här, eller om de ska ut ur klassrummet, då måste man kolla av: är hemvistens 
undervisning klar? [2:45]

En annan lärare (lågstadiet) på samma skola håller med om vikten av tydlighet, men 
menar samtidigt att det inte alltid är möjligt att upprätthålla en sådan ordning, ex-
empelvis när det kommer in vikarier med kort varsel. Hen efterlyser stöd av lokaler 
och inredning för att styra flödena: ”Alltså, saker händer i skolan, vilket gör att det 
blir mycket avbrutna undervisningssituationer, och där har jag funderat på om man 
på något vis skulle kunna ha någon sorts – i det här stora rummet – som blir mer ett 
naturligt flöde ut, som inte liksom stör rakt igenom de som har undervisning.” [1:64]

En liknande problematik med oväntade händelser lyfts av en lärare i förskoleklass 
på Johan Skytteskolan, men hen kopplar svårigheterna mer tydligt mot tillgång till yta:

Idag så fick jag ta min grupp, eftersom jag är här och en av mina samverkare är 
hemma med sjukt barn. Den andra samverkaren blir alltså ensam med vika-
rier. Så det fick bli… fyra barn får plats i grupprummet, så jag fick skicka in sex 
stycken till bibliotekets konferensrum för att min samverkare över huvud taget 
ska kunna ha verksamhet med dem som blir kvar. […] Det är alldeles för liten yta 
till de yngsta barnen. [4:106]

Sammanfattningsvis ger hemvisternas utformning alltså vissa förutsättningar som 
både ställer krav på, och skapar möjligheter för, organisationen. Vissa aktiviteter fung-
erar bättre än andra, och de lektioner som genomförs parallellt i hemvisten behöver ta 
hänsyn till varandra för att undervisningen ska fungera så bra som möjligt. Samtidigt 
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uttrycker flera deltagare upplevelser av brist på marginaler i lokalerna för oförutsedda 
händelser.

Flöden inom undervisningssituationer
Även under pågående undervisningssituationer behöver det ofta ske förflyttningar. Ett 
exempel på en sådan förflyttning som tas upp av flera av deltagarna på Johan Skyt-
teskolan är att lektioner i allrummet ofta startas upp i gradängen för att sedan flyttas 
till andra delar av rummet. Gradängen beskrivs som en bra plats för att starta upp en 
lektion genom exempelvis filmvisning eller gemensam genomgång, men den anses 
mindre användbar till fortsatt arbete. Detta leder till förflyttningar inom allrummet, vilket 
kan innebära risk för att eleverna tappar fokus. En lärare i mellanstadiet på Johan 
Skyttekolan säger:

Är man här ute och har en lektion, så är det ju bra att börja här, kanske med 
genomgång eller film, men oftast kan man inte ta hela lektionen till det, utan 
eleverna behöver jobba. Då behöver de förflytta sig till resten av studieytan, och 
det blir ju störande, och för vissa elever blir det att då tappar de fokus. Så det 
hade varit smidigare om de hade kunnat sitta kvar på något sätt där de är, och 
sedan fortsätta arbeta på sina platser. Har man lite svårt att fokusera så är det 
lätt att förflyttningen gör att man tappar fokuset. [4:101]

En lärare mot fritidshem i lågstadiet på samma skola menar att man lyckats motverka 
denna fokusförlust med hjälp av extra tekniska utrustning:

Det är lätt att starta upp en dag i gradängen tycker jag. Det är en tydlig sam-
lingsplats. Nu när vi har kompletterat med en ytterligare skärm i studieytan 
[allrummet], då blir det lättare också att ta med sig undervisningen härifrån dit, 
så att det inte blir det här fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. 
Utan vi kan starta dagen [i gradängen] och där [i allrummet] är arbetet. [4:122]

Hen får medhåll från en lärare i mellanstadiet vars hemvist saknar denna extra skärm i 
allrummet. Fritidshemsläraren lyfter också en mer praktisk detalj som påverkar under-
visning i gradängen negativt: att vissa hemvister har ljusströmbrytare som placerats 
på fel plats i förhållandet till gradängen, vilket innebär att hen måste lämna elevgrup-
pen och gå till andra sidan av det stora allrummet för att ändra tända, släcka eller 
ändra ljuset.

Flera lärare lyfter tillgången till grupprum som något positivt, eftersom de – tillsam-
mans med olika sittmöjligheter i allrummet – innebär att eleverna kan sprida ut sig för 
att arbeta. Samtidigt ifrågasätts grupprummens samband med övriga lokaler, och 
hur dörrarna har placerats. En lärare i mellanstadiet på Johan Skytteskolan illustrerar 
båda dessa planeringsaspekter: 

Sedan kanske man hade önskat, till exempel att grupprummen som är mot bas-
rummen, att de hade ingång från studieytan [allrummet], eftersom man måste 
gå igenom klassrummet för att komma åt dem. Men det är en fördel. Sedan är 
det väldigt omtyckt av eleverna att det finns olika sittmöjligheter. Men det är lite 
för få sittplatser här ute, eftersom vi har nästan 30 elever. Så om alla ska ha en 
plats att sitta och skriva här ute kan det vara svårt. [4:97]

På Sjöviksskolan, där både planlösningen och verksamhetens organisatoriska val 
innebär ett större fokus på undervisning i lärosalarna, uttrycker flera av de som 
arbetar i årskurs F–3 tvärtom en önskan om tydligare koppling mellan grupprum och 
en specifik lärosal. En lärare mot fritidshem i lågstadiet menar att planlösningen inte 
tillräckligt tydligt signalerar hur grupprummen är tänkta att användas:

Jag tänker lite på de här grupprummen också […] det kanske blir mer möjlig-
heter att använda dem ju äldre eleverna blir. […] Jag tänker i alla fall att de två 
rummen som är där, att det ena tillhör det ena klassrummet och det andra skulle 
vara tänkt att tillhöra det andra klassrummet, eller? Jag vet inte vad tanken 
egentligen var, om de delar på ett grupprum, de två klasserna? [5:64]
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Grupprummen i denna hemvist är placerade så att ett grupprum har ingång från 
två klassrum, medan ett intilliggande grupprum endast har ingång från allrummet. 
Ägarskapet över det sistnämnda grupprummet blir upplevs som otydligt, vilket leder 
till att rummet inte nyttjas effektivt: ”Just det är det liksom ingen som har, dörren mot 
hemvisten, det har ju använts som ett fritidsrum där vi har en aktivitet […] så det har ju 
inte använts som ett grupprum under dagtid.” [5:64]

En lärare i lågstadiet fyller i att allrummet har använts för grupparbeten i större 
utsträckning än grupprummen, dels eftersom allrummet erbjuder bättre överblick och 
möjlighet till större grupper, dels eftersom grupprummen inte haft passande inredning. 
Det är också värt att notera att elevernas ålder kan vara en påverkande faktor. Detta 
kommenteras i ovanstående citat, men det finns inga motsvarande resonemang från 
lärare i äldre åldrar i materialet.

I Tellusborgsskolans mer korridorliknande lokaler lyfter en fritidspedagog att 
eleverna under lektionen gärna rör sig ut i korridoren om det uppstår en stökig miljö i 
klassrummet. ”Problemet blir då för lärarna att, så fort man går ut och hjälper därute 
så blir det värre här inne och så blir det ett springande fram och tillbaka. Du tappar 
vissa elever, både här inne och där ute så att säga.” [8:107]

På Johan Skytteskolan uttrycker en lärare i förskoleklass ett stort behov av att kun-
na dela upp den stora gruppen i mindre grupper, och anser att det saknas tillräckliga 
möjligheter till detta: ”Vi har skärmar att sätta på bänken, men det fungerar inte alla år, 
och i år är ett sådant år då det inte går att använda det i samma utsträckning. För att 
vi har de eleverna vi har helt enkelt.” [4:145]

En av de särskilda förutsättningar som gäller för förskoleklass är att pedagogerna 
behöver arbeta mycket med att svetsa samman en grupp av elever som kommer 
från olika bakgrunder och inte känner varandra. I linje med detta efterlyser samma 
lärare en mer uppdelad planlösning: ”Jag vet att det var ritat ett tredje rum där. Jag 
har också tjatat om: sätt hellre upp de här tre väggarna, så att vi kan få lugn och ro. 
Vi tar emot ifrån 16 olika förskolor, vi ska få ihop de här till tre, och till slut en hel, stor, 
fungerande grupp. Med fler och fler barn med [särskilda] behov.” [4:144]

Sammanfattningsvis kan det alltså för just förskoleklass finnas behov av andra 
avvägningar kring lokalernas utformning än för äldre elever. I hemvister för årskurs ett 
och uppåt verkar det finnas aspekter av byggnadens planlösning som inte upplevs 
som tillräckligt tydliga av personalen. Samtidigt skiljer sig önskemålen åt mellan sko-
lorna. Johan Skytteskolan utgör ett exempel på hur verksamheten har löst ett upplevt 
problem genom att installera extra utrustning.

Flöden mellan hemvist och andra funktioner
Under en skoldag görs även stort antal förflyttningar mellan den egna hemvisten och 
andra delar av skolan. Det kan exempelvis röra sig om personal som behöver förflytta 
sig mellan hemvist och pausrum eller om elever som behöver röra sig mellan hemvis-
ten och andra undervisningslokaler. Ytterligare en daglig förflyttning sker mellan hem-
vist och matsal. Dessa flöden kräver planering för att löpa smidigt, och det är naturligt 
att skolan under de första åren i en ny byggnad testar olika lösningar. En lärare mot 
fritidshem på Johan Skytteskolan uppger exempelvis att skolan har flyttat fritidsverk-
samheten för mellanstadiet till en annan hemvist än den man ursprungligen använde 
för att underlätta förflyttningen till mellanmålet som serveras i matsalen.

På Johan Skytteskolan skola finns ett utrymme som placerats mellan de hemvister 
som ligger intill varandra. Det rör sig om ett grupprum som har ingång från två hem-
vister och som därmed också kan fungera som passage. En representant för elevhäl-
san beskriver rummet och dess flöden så här:

Det är som ett litet grupprum, men problemet är att alla passerar rakt igenom 
för det är som ett korridorsstråk här. Där ser du någon, hon är speciallärare, hon 
sitter med en elev och jobbar, och jag vet att min kollega räknade ut en gång hur 
många som passerade under hennes lektion – det var 16 gånger. Och då sitter 
hon alltså med elever som har väldigt svårt att koncentrera sig. [4:119]
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Flera andra deltagare fyller i att det är ett problem att personal passerar genom detta 
utrymme i alltför stor utsträckning. Framför allt kopplar deltagarna problematiken till 
rörelser mellan vissa hemvister och personalens pausrum. En av deltagarna menar att 
delvis är en fråga om bekvämlighet medan en annan deltagare menar att byggnadens 
utformning inbjuder till denna genväg. Detta är alltså ett problem som uppstår i skär-
ningspunkten mellan lokalernas utformning och verksamhetens nyttjande av lokalerna.

Flera av de synpunkter som lyfts kring flöden mellan hemvisterna och andra delar 
av skolan kan kopplas till lokalernas dimensionering i förhållande till antalet elever. 
På Sjöviksskolan lyfts att hemvistens entré är trång för lågstadiet, samtidigt som den 
ligger i direkt anslutning till en lärosal. Detta innebär höga ljudnivåer och ett störan-
de flöde precis utanför lärosalens dörr. En lärare mot fritidshem i lågstadiet föreslår 
separerade in- och utgångar som en lösning för att skapa ett lugnare flöde genom 
hemvistens entré. Ett annat förslag från samma deltagare är att separera avhängning 
av ytterkläder helt från resten av hemvisten med en vägg, för att minimera störande 
ljud och flöden.

Ytterligare en aspekt som kan kopplas till flöden och dimensionering är elevernas 
rörelser utanför lektionstid. En lärare i högstadiet på Bobergsskolan lyfter att de äldre 
elevernas rörelser på raster ofta stör annan verksamhet. Läraren menar att eftersom 
elever från årskurs 7 och uppåt tillåts vara inomhus på raster, samtidigt som det inte 
finns en naturlig plats att samlas på inomhus, så blir det ofta stökigt inomhus. Detta 
innebär enligt läraren att personal som behöver arbeta under elevernas raster störs. 
Att elever vistas inomhus på rasten verkar alltså kunna leda till brister i personalens ar-
betsmiljö. I den här problematiken finns en tydlig koppling till frågor om fritidsverksam-
het och sociala ytor för framför allt äldre elever (se vidare under rubriken Social miljö).

Även förflyttningar mellan hemvister och andra undervisningslokaler innebär flöden 
av elever genom lokalerna. Tellusborgsskolans kombination av äldre elever och en 
mer korridorbetonad lokalutformning innebär att detta blir detta särskilt tydligt där. En 
lärare beskriver situationen så här:

Sedan har vi bibliotek [på det här våningsplanet] så det blir rätt mycket rörelse 
här från andra årskurser också, och i och med att det här är passagen om man 
ska till idrottssal eller till matsal eller liknande, så är det väldigt många elever 
som passerar. Här är det inga fönster alls, mycket korridor, så det är många som 
tycker det är jobbigt att förflytta sig. Sittytorna är få, det kanske är 30 av 120 
som kan sitta, så då står många och hänger i korridoren och då tycker många 
att det är jobbigt att passera i korridoren. Här är det också väldigt mycket ljud. 
[9:72]

Att elever i stor utsträckning håller sig inne på raster, i kombination med att loka-
lutformningen i sig, innebär att många förflyttningar behöver ske inom de ytor som 
eleverna uppehåller sig på mellan lektioner, vilket leder till trängsel. Samma lärare tar 
också upp att elevernas rörelsebehov innebär ytterligare svårigheter: ”Korridorerna 
skapar ett spring eftersom de som behöver röra på sig gärna springer, vilket gör att 
det blir lite rörigt.” [9:72] Hen öppnar samtidigt för att en del av problematiken kan bero 
på schemat. Eleverna hinner helt enkelt inte ut under sina raster.

Förflyttning mellan hemvist och andra undervisningslokaler som de praktisk-es-
tetiska ämnenas tas endast upp ett fåtal gånger kopplat till hemvisterna i materialet 
från de pedagogiska gåturerna (en sannolik förklaring till detta är att undersökningen 
fokuserar specifika delar av lokalerna, där idrottssalen är den enda praktisk-estetiska 
lokal som ingår). En lärare i förskoleklass på Johan Skytteskolan tar dock upp speci-
alsalar som ett positivt komplement till hemvisten, även om möjligheten att nyttja dem 
är begränsad av schematekniska skäl:

När vi började, då fick vi schemalagt bildsalen, men den låg just i år så dåligt 
till så den krockade med idrott. Vi fick inte ihop det i logistiken, för det blev ett 
väldigt springande och vi vuxna visste inte vilket ben vi skulle stå på. Nu ska vi 
börja med det här – nej, nu måste vi sluta för nu ska ni byta plats. […] Vi blev 
jätteglada att vi fick den, men det krockade. [4:88]
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En lärare i årskurs 4–6 på samma skola fyller i resonemanget utifrån de äldre årskur-
sernas perspektiv, och gör även en koppling till möjligheten skapa större utrymme i 
hemvisten:

Uppe hos oss på mellanstadiet, då har ju eleverna fler – antar jag – lektioner 
där de inte är i hemvisten, vilket gör att då har vi när man gör schemat en större 
möjlighet att bolla med att man har två grupper i hemvisten och en grupp som 
är på idrott eller som har slöjd, eller som har moderna språk [i skolans högsta-
diedel som inte ingår i undersökningen]. Och när vi har så, då har vi möjlighet att 
ha två basrum och sedan använda studieytan [allrummet] så som vi egentligen 
vill ha det, som en extra… Och då funkar det jättebra, och då är studieytan 
någonting positivt, när vi kan använda det så lite mer flexibelt. Men jag menar, ni 
[i förskoleklass] är ju mest på plats antar jag. [4:147]

Att äldre elever har fler schemalagda aktiviteter i andra delar av lokalerna leder alltså 
till att hemvisten under perioder kan nyttjas av färre elever samtidigt, vilket innebär 
tidvis lugnare flöden och därmed en större flexibilitet. Förskoleklassen är normalt inte 
prioriterad i fördelningen av schemapositioner i de praktisk-estetiska salarna, vilket 
innebär att deras möjlighet att nyttja sådana resurser är beroende av att det finns ledi-
ga schemapositioner. Detta har i sin tur inverkan på möjligheten att planera den egna 
verksamheten. Samma lärare i förskoleklass som ovan säger:

Tidigare har vi också gjort så att vi turas om att gå en dag till skogen för att ha 
en utelektion, bara för att skapa utrymme till de övriga. Men nu fick vi… när vi 
lade schemat i höstas nu, så krockade det med bild och idrott, så nu blev det 
bara två dagar som vi kunde gå ut. Så nu blir det att vi går ut två grupper sam-
ma dag, så en grupp har alla tre rummen. Vi har inte riktigt fått till det där. [4:147]

Sammanfattningsvis kan alltså förutsättningarna för väl fungerande flöden – såväl 
inom enskilda undervisningssituationer som mellan olika undervisningssituationer och 
mellan hemvisten och andra delar av skolan – kopplas till lokalernas dimensionering 
och till schemaläggningen. Under normala förhållanden finns det under stora delar 
av dagen bra förutsättningar att bedriva verksamhet, men när oväntade händelser in-
träffar kan problem uppstå. Det kan också finna stunder under dagen som är särskilt 
sårbara, när en stor andel av eleverna är i rörelse samtidigt. Skolorna har utvecklat 
strategier och lösningar på en del av dessa problem, exempelvis genom att arbeta 
med tydlighet och samverkan inom arbetslagen, genom att utnyttja andra delar av 
lokalerna för att avlasta hemvisten och att arbeta med inredning och utrustning.

Förvaring av kläder och skor
I skolbyggnaden förvaras stora mängder material, kläder och utrustning. Förvaring 
kan ske över både kort och lång tid; vissa saker behöver tas fram och plockas undan 
flera gånger under dagen och andra saker plockas endast fram vid ett fåtal tillfällen 
under året. 

I relation till flöden i och genom skolbyggnaden visar materialet från de pedago-
giska gåturerna att förvaring och hantering av kläder och skor är en viktig aspekt av 
lokalernas funktion, med daglig påverkan på verksamheten. Kläder och skor behöver 
hanteras både inom avskilda delar av byggnaden (exempelvis i hemvisten) och i flödet 
av elever och personal mellan olika delar av byggnaden (exempelvis i flödet mellan 
hemvist och matsal). 

I materialet från gåturerna är flödet från entrén till hemvisten via entréhallen ett 
återkommande ämne. Flödet är vanligtvis upplagt så att det finns en skogräns i 
entréhallen, där eleverna lämnar sina skor i ett skoskåp och ofta byter till inneskor. Yt-
terkläderna ska antingen tas med till hemvisten för att hängas på en krok eller läggas i 
elevskåp alternativt – om de är blöta – hängas i torkskåp som oftast är placerade i en-
tréhallen. Tellusborgsskolan utgör ett undantag från denna regel, eftersom skolan inte 
är skofri och inte har de stora entréhallar med skoskåp som de andra skolorna har.

Flera av de deltagande lärarna uppger att det uppstår problem i detta flöde. En 
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lärare i lågstadiet på Bobergsskolan föreslår en alternativ lösning, där hen menar att 
förvaring av även ytterkläder i entréhallen skulle skapa ett bättre flöde. Läraren föreslår 
att ytor som idag är tomma kan användas för att hänga av jackor som inte behöver 
hängas i torkskåp. Hen menar även att det skulle skapa ett bättre flöde om ytterklä-
derna togs av innan skorna: ”Ponera att det är entré, avhängning, skor. Det tror jag 
hade skapat ett flöde. För då börjar någon ta av sig jackan, och när den är klar med 
att ta av sig jackan, då är någon vid skorna, då tar någon av sig skorna.” [1:78] 

Extra avhängning efterfrågas även i flöden mellan hemvisterna och andra funktioner 
på skolan, till exempel matsal och idrottssal. Förvaring av kläder i hemvisten kan leda 
till onödiga förflyttningar genom skolan, särskilt i samband med lunchrasten när elev-
erna först ska äta lunch och sedan gå ut på rast. En lärare på Bobergsskolan säger: 
”Om de har sin hemvist här, går ner och äter, och sedan ska de upp igen och hämta 
ytterkläderna, det är ett dilemma. Så önskvärt vore om man har någon sorts krokav-
hängning nere i anslutning till matsalen. Eller vid skotorget, där de tar av sig skorna.” 
[2:40] Liknande synpunkter förekommer också vid användning av externa lokaler, som 
idrottshallen vid Bobergsskolan, där skoförvaringen inte anses tillräckligt organiserad 
(idrottshallen har skogräns vid entrén).

En återkommande synpunkt i materialet är att de elevskåp och avhängningshyllor 
som placerats i hemvisterna är underdimensionerade i förhållande till de kläder och 
det material som ska förvaras där. I kombination med att det ofta pågår annan verk-
samhet i hemvisten samtidigt som elever ska klä på eller av sig ytterkläder, innebär 
detta att flödena till och från hemvisten både störs och upplevs som störande för den 
pågående verksamheten. En lärare i lågstadiet på Sjöviksskolan säger:

Det är väldigt smala elevhyllor. Det är svårt för barnen att hänga upp sina kläder, 
inte ens ryggsäckarna får plats. Det blir rätt stökigt, och rörigt, att ha både hyllor 
och aktiviteter runt omkring. Det blir också att, eftersom så många dundrar in, 
det är som en buffelhjord, så om någon stackare har då en mössa här, då kan ju 
den vara på andra sidan rummet och sen är man förtvivlad för man vet inte var 
mössan är. [5:57]

Samma lärare menar dessutom att hemvisten har för lite förvaring för personalens 
kläder och för annat material som behöver förvaras. Dessa synpunkter framkommer 
tydligare i materialet gällande yngre elever än äldre. Angränsande resonemang åter-
kommer dock även bland lärare i äldre årskurser, men där handlar det mer renodlat 
om förvaringslösningarnas dimensionering (se rubriken Inredning) och inte så mycket 
om själva på- och avklädningsmomentet. En lärare i högstadiet säger:

[…] särskilt nu på vintern så är det svårt att rymma, om man har gympapåsen 
med sig, man har skolväska, man har vinterkläder, så är det alldeles för trångt. 
Och det är också en sådan grej som de hade velat gärna kunna hänga av sig 
här nere. Både skor och jacka, för att slippa ha skåpet så himla proppfullt. [2:72]
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Figur 16: Johan Skytteskolan: kapprum inne i hemvistens allrum.

En lärare i förskoleklass på Johan Skytteskolan tar upp avhängningens dimensioner, 
men tar alltså på ett tydligare sätt upp även flöden och hantering:

Ja, [ytan för avklädning] är alldeles för liten. Vi har de yngsta eleverna, 90 styck-
en räknar vi med att det ska vara. Vi har 87 idag, och det är trångt. Ni såg själva 
där det är tänkt att ytterkläderna ska hänga, på de här krokarna, det är en per 
grupp. Vi har fått sätta upp krokar på väggarna för att det ska fungera, kläderna 
ligger på golvet. Och de leker utomhus, de blir blöta, de kan inte hålla ordning 
på vantar och mössor. […] Alltså det absolut bästa vore, om man tänkte på för-
skoletiden när man hade ett eget ställe där man hängde sin jacka, man ställde 
skorna nedanför, och ett litet skåp att ställa in sin ryggsäck eller vad man nu har. 
Extrakläder. Det hade varit optimalt. [4:144]

Figur 17: Exempel på lösning av klädförvaring i korridor utanför hemvist, Johan Skytteskolan.
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Sammanfattningsvis är problematik kring förvaring och hantering av kläder och 
skor en återkommande synpunkt på de undersökta skolorna. De synpunkter som 
framställs är kopplade till såväl flödet av elever från entréerna till hemvisten som 
dimensioneringen av de förvaringslösningar som erbjuds. Att inomhusmiljön är skofri 
innebär stora vinster ur ett hygien- och lokalvårdsperspektiv, men det verkar finnas 
förbättringsmöjligheter i den praktiska tillämpningen. En lösning som föreslås av flera 
deltagare är att se över hanteringen av ytterkläder i relation till skoförvaringen. För 
de yngsta eleverna är det särskilt viktigt att hanteringen är tydlig och välorganiserad. 
Samtidigt kan de alternativa lösningar som föreslås att ta mycket yta i anspråk, vilket 
riskerar att inverka negativt på andra delar av verksamheten.

Förvaring av material
Flödet av de material som förvaras inom hemvisten kopplas i materialet från gåturerna 
ofta till elevernas rörelser genom lokalen, i synnerhet i relation till pågående undervis-
ning. Eftersom elevskåpen på Bobergsskolan och Johan Skytteskolan har spridits ut 
i allrummet upplever flera lärare att undervisningen störs när elever hämtar material 
samtidigt som allrummet används för undervisning. En lärare i lågstadiet på Bobergs-
skolan beskriver problematiken så här:

Jag skulle också vilja lägga till en sak, för jag var i den här hemvisten förut, och 
då var vi fullt antal, vi var de första som hade liksom en full hemvist, så vi behöv-
de ha undervisning i alla rum samtidigt, som det är tänkt. Där blir det – alltså säg 
att man har undervisning ute i stora rummet – det är en utmaning att någon an-
nan blir klar då och ska smyga förbi, för att skåpen är mitt i undervisningen. Där 
behöver man ha så otroligt mycket framförhållning och kommunikation mellan. 
Och det blir inte alltid så, för det kommer in vikarier, och saker händer i skolan, 
vilket gör att det blir mycket avbrutna undervisningssituationer. [1:64]

En annan lärare – i lågstadiet på Sjöviksskolan – beskriver hur ett av helgruppsrum-
men upplevs som mindre användbart än de andra på grund av sin placering i anslut-
ning till klädförvaringen:

Så här med facit i hand efter ett tag på den här skolan, jag tycker om det här 
klassrummet [intill hemvistens entré, med klädförvaring], jag hade det även här 
nere förra året. Men, jag börjar mer och mer känna att det är jobbigt att ha det 
precis vid entrén. [5:57]

Figur 18: Klädförvaring i hemvist på Sjöviksskolan, förskoleklass och 1–3
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En lösning som delvis har genomförts på Bobergsskolan är att flytta ut en del av skå-
pen i trapphuset utanför ett par av hemvisterna. En lärare som arbetar i en av dessa 
hemvister uttrycker sig positivt om den lösningen:

Vi fick ju skåp nu mellan våra hemvister, de skåpen funkar kanon alltså, det var 
hur bra som helst! Då är skåpen här utanför, emellan hemvisterna och utnyttjar 
den ytan som var tom innan. Den tanken kanske man kan bygga vidare på, för 
att bara ta bort lite av skåpen som är mitt i en miljö. [1:70]

Att skåp i hemvisterna placerats på ett sätt som riskerar att störa undervisningen beror 
på att förvaringen kombinerats med rumsskapande möblering på såväl Bobergsskolan 
och Sjöviksskolan som på Johan Skytteskolan. Sakkunnig i inredning förklarar att: 

Det är ju så de här möblerna var tänkta från början, att de skulle kunna skapa 
rum i det stora rummet, men sen för att man inte skulle ha skåp och de här stora 
möblerna så körde man ihop det och gjorde en egen... [1:70]

Från lärarhåll uttrycks en viss förståelse för behovet av ytbesparande åtgärder, även 
om den faktiska lösningen i hemvisten kritiseras. En lärare i lågstadiet föreslår att skå-
pen riktas mot mindre känsliga delar av hemvisten:

Men då kanske det inte bara handlar om hur de placeras då skåpen, vad de 
facear, att de facear kök, där flödet går, än att de facear undervisningsytan. För 
då kommer ju Pelle gå runt där om han vill hämta sina saker och tvingas då kliva 
över mitt i din matte. Att man hjälper dem att slippa det. [1:70]

En lärare på Johan Skytteskolan ser också problem med den kombinerade möble-
ringen och förvaringen ur fritidsverksamhetens perspektiv:

Jag vill bara ta det här med skåpen, som tar en stor yta. Tar mycket stor plats. 
Och ur fritidsperspektiv kan det vara bra, sitta vid de här ställena, men det tar 
för stor plats, plus att de ska ju ha böcker och sina kläder där, så det hade varit 
bättre att kunna ha kläderna nere på något sätt och kanske lådor då i stället 
skulle jag tycka var bättre att ha materialet i, än de här stora halvmånarna som 
tar mycket plats. [4:23]

Sammanfattningsvis beror alltså en stor del av den upplevda problematiken på att 
skåpen har spridits ut i allrummet på ett sätt som inte stämmer överens med de 
undervisningssituationer som uppstår i hemvisten. Att delvis nyttja det utrymme som 
finns utanför hemvisten för elevskåp verkar ha löst en del av de upplevda proble-
men på Bobergsskolan. Samtidigt kräver en sådan lösning att den ytan finns och är 
användbar. Dessutom riskerar personalens möjlighet till överblick att minska när elever 
behöver röra sig utanför hemvisten för att hämta material. För de skåp som placeras 
inom hemvisten tyder materialet från gåturerna på ett behov av att se över skåpens 
placering. Det krävs dock sannolikt avvägningar för att lösa detta inom befintliga ytor, 
inte minst i kombination med de synpunkter som också lyfts angående elevskåpens 
storlek (se Inredning).

Flexibilitet
Organiseringen av lärosalar och allrum ser olika ut, både mellan skolorna och mellan 
olika årskurser. På Sjöviksskolan är hemvistens tre lärosalar organiserade som hem-
klassrum för alla årskurser. Allrummet används som en kombination av social miljö, 
kommunikationsyta och kapprum. På Johan Skytteskolan är de tre lärosalarna upp-
delade på olika ämnen och allrummet används oftast av en helgrupp. Bobergsskolan 
har en mer flexibel gruppindelning där hemvistens elever delas upp i olika gruppstor-
lekar utifrån de pedagogiska behoven. Tellusborgsskolans utformning med lärosalar 
och korridorer innebär att lokalerna där är mer lämpade för traditionell användning 
med hemklassrum eller ämnesrum.

Hemvistens utformning ska enligt Funktionsprogram för skollokaler erbjuda en vari-
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ation av rum som lämpar sig för en bredd av undervisningssituationer. Denna variation 
ska kunna möta skolans behov på både kort och lång sikt. Det kan handla om att 
olika ämnen har olika behov av exempelvis eget arbete eller genomgång i grupp eller 
om att elevgruppens behov skiftar i takt med att de blir äldre eller när gruppens sam-
mansättning förändras. På lång sikt syftar variationen också till att – så långt det är 
möjligt – skapa förutsättningar att på lång sikt bemöta förändrade undervisningsprak-
tiker eller nya läroplaner. 

Figur 19: Bobergskolan, möbel med skåp i kombination med sittgrupp.

Flera av deltagarna i de pedagogiska gåturerna kommenterar hemvisternas flexibilitet 
och variation, i såväl positiv som negativ bemärkelse. En lärare som arbetar i lågsta-
diet på Bobergskolan säger:

Gradängen till exempel, man kan också dra för med draperiet, och så just med 
ljudet, att jag upplever att det blir bra med ljudet. Och det här att ha tillgång till 
ett kök, också positivt – man kan ha mycket varierade lektioner. Mindre grupper, 
men också att det är mindre rum. Ateljén – det finns rum att gå undan i om man 
behöver jobba på olika sätt. Vissa behöver ligga ner när de jobbar, vissa vill sitta 
i en stol, och det tycker jag är väldigt bra. [1:55]

En annan lärare på samma skola ger en liknande beskrivning, som även tar upp 
mer renodlat didaktiska aspekter: ”Det ger möjlighet till mindre grupper, exempelvis 
stationsarbeten och grupparbeten vilket är väldigt positivt rent pedagogiskt. Det som 
också är bra är att det möjliggör varierade pedagogiska övningar.” [2:42] På Johan 
Skytteskolan anser en lärare i fritidshem att hemvistens variationsmöjligheter hade 
varit lättare att utnyttja med färre elever. 

Hade vi varit tvåparallelliga i en sådan här byggnad, då hade det varit kanon ur 
mitt perspektiv. Men nu är vi inte det. För då hade man verkligen kunnat haft en 
laborativ miljö härute [i allrummet], och ren undervisning i basrummen [lärosalar-
na]. [4:95]

En lärare i mellanstadiet på samma skola beskriver också hemvistens utformning i 
relation till antalet elever som en svårighet. 
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Jag undervisar här, och det är ju så att eftersom vi har tre rum – och ibland är 
man ju tre grupper här samtidigt – så ställer det större krav på oss som peda-
goger. Det kan vara en stor fördel att vara här [i allrummet] men det kan också 
vara svårt att genomföra den undervisning som man hade tänkt att göra vid 
det tillfället. […] Det som är bra, och det är jättebra, är att det finns så många 
grupprum.

Möjligheten till variation i allrummet lyfts även fram av en lärare i fritidshem på Johan 
Skytteskolan. Personen menar att gradängen lämpar sig för samlingar och att den 
övriga ytan i allrummet lämpar sig för enskilt arbete eller i mindre grupper och parvis. 
Skolan har utrustat allrummet med fler skärmar vilket läraren tycker har ökat möjlig-
heten till variation än mer. Hemvisterna på Johan Skytteskolan skiljer sig åt mellan 
förskoleklass och lågstadium. En lärare i förskoleklass upplever grupprummen som 
mindre i deras hemvist vilket försvårar möjligheten att dela in eleverna i mindre grup-
per. 

En lärare som arbetar i förskoleklass på Bobergskolan ger förslag på detaljer som 
kan förbättras. I förskoleklassens hemvist finns inte möjlighet att skärma av gradäng-
ens sidor vilket innebär risk för störning mellan undervisningssituationer. I och med 
att det kan behöva pågå parallella samlingar i allrummet så krävs bättre avskärmning. 
Samma lärare ser också behov av fler whiteboardtavlor i hemvisten för att ge bättre 
möjligheter att dela upp gruppen och sitta utspritt.

Effektivitet, samnyttjande och dimensionering
Att skolornas hemvister planerats för att innehålla en större variation än mer traditio-
nella lokaler med korridorer och klassrum innebär att ett större antal funktioner behö-
ver samsas på en begränsad yta. Detta leder till att större vikt behöver läggas vid hur 
olika funktioner inom lokalerna nyttjas effektivt, och i förlängningen vid hur enskilda 
funktioner kan samnyttjas för flera syften. När samnyttjande inte är möjligt aktualise-
ras lokalernas storlek och dimensionering som en viktig parameter.

På Sjöviksskolan påtalar exempelvis en deltagare från central förvaltning att place-
ringen av pentry med diskho inne i miniateljén kan minska funktionens tillgänglighet. 
På Bobergskolan är pentryt i stället placerat i den öppna ytan, vilket ökar tillgänglighe-
ten. En lärare på Sjöviksskolan beskriver hur hemvistens lås dessutom försvårar nytt-
jandet av miniateljén, eftersom rummet har ett annat lås än övriga rum i hemvisten, ett 
lås som inte all personal har nyckel till. 

Några av de elever från Sjöviksskolan som deltar i gåturen anser att ateljén skulle 
kunna användas mer, att den skulle passa bra både som social yta och för fritidsverk-
samhet. Det tycks skilja sig åt mellan hemvisterna hur ateljén används, i de lägre 
årskurserna uppges den användas mer flitigt än i de äldre årskursernas hemvister. 
Grupprummen används flitigare än miniateljén enligt flera elever, särskilt när man 
behöver sitta och arbeta i ett lugnare rum.
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Figur 20: Parvis möblering i klassrum på Sjöviksskolan.

Flera av eleverna på Sjöviksskolan önskar en annan möblering i klassrummen. Bän-
karna är placerade i rader eller parvis, men eleverna anser att det vore bäst att sitta i 
grupper om fyra. Även på Johan Skytteskolan tycker flera elever att det är bäst med 
bänkar i grupp om fyra personer. På Tellusborgsskolan lyfter flera deltagare att klass-
rummen av dimensioneringsskäl är svåra att möblera för annat än traditionell katede-
rundervisning. En del av klassrummen är dessutom särskilt problematiska eftersom 
de har en långsmal form. En lärare beskriver svårigheten så här: 

Det är jättesvårt att möblera, och framför allt när det är så avlångt så är det 
många som kommer: ”är det någon som ser dåligt?” Ja då får de komma längre 
fram, är det någon som har behov av att sitta längre bak – svårt. Det finns 
väldigt lite möjligheter här så att säga, att ändra om […] Man är väldigt begrän-
sad. Jag försöker ibland, det är många som har försökt vända på ett klassrum, 
att tavlan är på långsidan, men då blir det, då har ju de på sidorna svårt att se. 
[9:63]
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Figur 21: Långsmal lärosal på Sjöviksskolan.

Tellusborgsskolan har grupprum i anslutning till många klassrum, men saknar den 
variation av undervisningsmöjligheter som de övriga skolorna har. Majoriteten av 
eleverna som är med från Johan Skytteskolan lyfter fram det positiva med hemvis-
tens möjlighet till variation i arbetsmiljön. Men samtidigt förekommer en del störande 
moment av ljud och rörelser från andra elever, exempelvis när någon ska gå från ett 
klassrum och hämta material i sitt skåp inne i allrummet. En elev i årskurs 6 beskriver 
en vanlig undervisningssituation när alla tre klasser är på plats i hemvisten:

Ibland har ju alla lektion samtidigt, då är det en klass som är i ena klassrum-
met och en som är i andra klassrummet, och sedan är det några som har här i 
gradängen. Och det funkar väl bra. Men om man till exempel ska se på en film 
här och sådant, och det är liksom knäpptyst [i allrummet], då stör det lite att 
det kommer ljud från klassrummet ifall man öppnar dörren. Så därför hade det 
kanske varit bättre med tre enskilda klassrum. Men annars är det bra att variera 
var man är i studieytan, i stället för att bara sitta i klassrummet hela tiden. Det är 
bra att kunna vara här [i allrummet] där det också är lite mer fritt. [10:162]

En elev i mellanstadiet beskriver hemvistens allrum i positiv bemärkelse som en plats 
dit man kan gå för att förbereda redovisningar, men att den typen av användning 
kräver ett extra mått av hänsyn till andra aktiviteter:

Vi kan prova här och göra där. Men det är lite dåligt, liksom när det är öppet här, 
det blir lite stökigt här, vi vill inte störa andra och dom vill inte störa oss. Vi kan 
göra det här för, det är ett öppet rum, det är jättebra, för att alla kan gå in och 
ut som de vill. Men vi måste också försöka respektera varandra för ljudnivån. 
[11:63]

Fönsternischerna på Bobergskolan, Johan Skytteskolan och Sjöviksskolan är lite 
djupare för att skapa fler sittplatser. Elever på Johan Skytteskolan hade önskat att det 
inte vore så kallt att sitta där då det gör att man inte sitter där lika gärna. I en av hem-
visterna används nischerna i stället till förvaring av skol- och elevmaterial. I Bobergsko-
lans hemvister för lågstadium finns ett rum som ritats som en miniateljé vilket beskrivs 
i positiva ordalag av en lärare i fritidshem.

Vi har ett skaparrum på hemvisten, som vi kan utnyttja på fritids och ha bildlek-
tioner i och när vi har schemabrytande dagar med skapande. Så att skaparrum, 
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alltså här inne kan de ju gå bananas, det tycker jag är väldigt bra. [1:15]

En elev i mellanstadiet på Johan Skytteskolan tar upp ateljéns mångfunktionalitet: 
”Man använder ateljén väldigt mycket, för om man inte har bild, men typ har nå-
got projekt, då behöver man ändå ha ateljén. […] Men ateljén funkar också som ett 
grupprum.”[10:188] En annan elev i samma årskurs fyller i att ”man kan pyssla gan-
ska mycket i ateljén, för att det brukar ju finnas ganska många saker man kan pyssla 
med och till exempel nu när det snart är jul kan man ju också jul-pyssla till exempel.” 
[10:189]

En lärare i fritidshem som arbetar i lågstadiet på Bobergskolan, bedömer hemvis-
tens lokaler som mycket funktionella för fritidsverksamheten. Läraren beskriver hur de 
använder gradängen och ett flergruppsrum för att samla två grupper parallellt och att 
studieplatserna i allrummet fungerar bra för att synliggöra vilka aktiviteter som elev-
erna kan välja på liksom att skaparrummet är en stor resurs. Samma lärare beskriver 
att samnyttjandet med undervisningen fungerar bra. Förvaringsmöjligheterna gör att 
de kan samsas om ytan och ha en tydlighet i vilka saker som är undervisningsmate-
rial respektive material för fritids. Likaså beskrivs ett fungerande samarbete kring att 
städa undan efter sig och göra plats åt den andra verksamheten.

Deltagarnas resonemang utgår från den organisation som respektive skola hade vid 
gåturernas genomförande. Det är alltså viktigt att notera det i de skolor som ännu inte 
är fullt utbyggda finns hemvister som ännu inte nått det planerade elevantalet. Hem-
visternas storlek i förhållande till antalet elever är dock en viktig parameter i analysen 
av hur lokalerna fungerar för den pedagogiska verksamheten. Johan Skytteskolan är 
den enda av de utvärderade skolorna som kan sägas nyttja hela sin planerade kapa-
citet, och där utgör förskoleklassen ett tydligt exempel.

Förskoleklassernas hemvist har en egen entré med torkskåp och förvaring av 
kläder och skor. Ytan upplevs av en av förskoleklassens lärare som alldeles för trång 
för att 90 elever ska kunna nyttja den som avhängning. Läraren menar att rummet inte 
är dimensionerat för exempelvis hämtning och lämning, och att hen tvingas avvisa 
föräldrar som ska lämna sina barn för att ge plats åt andra. Hen ifrågasätter att kapp-
rummet dimensionerats rätt. 

En lärare i lågstadiet på samma skola anser att ateljéns storlek innebär att den inte 
kan användas till vad den är avsedd för. Läraren säger att hen önskar kunna arbeta 
med cirka 20 elever i ateljén men att det bara får plats en till tre personer om de ska 
kunna arbeta på ett bra sätt.

En lärare i fritidshem på Sjöviksskolans lågstadium kommenterar det mindre hel-
gruppsrummet i hemvisten. Rummet används idag främst till fritidsverksamhet eller för 
elever som undervisas i mindre grupp. Läraren menar att denna funktion kunde lösas 
i ett mindre rum, för att frigöra för att utöka kapprummet. 

Elever som deltar i gå-turen på Sjöviksskolan menar att hemvisten för årskurs 6–9 
är alldeles för omöblerad. En elev efterfrågar mer aktiviteter, så som pingisbord och 
flera elever menar att allrummet används på lite olika sätt men kanske främst för att 
umgås med vänner och vara i mellan lektioner. Detta är ytkrävande aktiviteter som 
skulle kräva en annan dimensionering inom hemvisten. Flera elever på Sjöviksskolan 
upplever samtidigt lärosalarna som luftiga och rymliga, men menar också att det är 
beroende av inredningen, exempelvis de relativt små bänkarna. På Johan Skyttesko-
lan är det flera elever som uppskattar de olika arbetssätt som är möjliga i allrummet, 
särskilt att kunna arbeta i grupp och i lite olika slags möblemang. En elev i årskurs 
8 lyfter möjligheten att arbeta i ateljén om man vill sitta mer enskilt eller i ett lugnare 
rum. På Tellusborgsskolan är det trånga passager att flytta sig inom hemvisten, sett till 
antal elever. En elev påtalar ett av problemen med trängsel:

När alla folk släpps [från lärosalar] så blir det ett stort rus och då kommer de och 
trycker genom alla korridorer och då sitter man där och blir, alltså jag har suttit 
och blivit typ påhoppad och knuffad när jag bara satt ner. [12:92]

Sammanfattningsvis innehåller resultaten från de pedagogiska gåturerna exempel på 
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både väl fungerande samnyttjande och outnyttjad potential till samnyttjande av lo-
kalfunktioner. Lokalernas dimensionering är samtidigt en viktig faktor för att samnytt-
jande och mångfunktionalitet ska fungera. Det kan handla om såväl lokalernas totala 
storlek, som om hemvisternas för olika årskurser och avvägningar av storleken på 
olika rum inom den enskilda hemvisten.

Social miljö
Den sociala miljön i hemvisterna har i materialet i stor utsträckning kopplats till reträtt-
platser och såväl organiserad som informell fritid. Reträttplatser kan definieras som 
en plats i miljön där personer kan komma undan och sitta enskilt eller i mindre grupp, 
både under och utanför lektionstid. I materialet kopplas behovet av reträttplatser 
tydligt till undervisningssituationer. En lärare i årskurs 6 beskriver hemvistens föns-
terbrädor som en bra plats för den som vill komma undan, särskilt efter att det satts 
upp gardiner. 

Figur 22: Fönsternisch med gardiner, Bobergsskolan.

På Sjöviksskolan beskrivs särskilt ett av grupprummen som särskilt problematiskt i sin 
funktion som reträttplats, eftersom det har både glasrutor och dörrar åt flera håll.

Ibland behöver ju elever gå in i sin kokong liksom. Och då måste de ha den möj-
ligheten. […] Så inga fönster mellan grupprummen. Från klassrum till grupprum 
tycker jag det är jättebra, för då kan jag som lärare bara kika in. Men de behöver 
inte se någon annanstans utan det är till klassrummet bara. [3:17]

Reträttplatser har också en funktion utanför undervisningssituationen, men kan där 
även innebära problem. Ur den vuxnes perspektiv kan det handla om att man tappar 
kontrollen över den sociala miljön, att elever går och gömmer sig. En fritidspedagog 
beskriver exempelvis gradängen i en hemvist som: ”En sådan yta där man går och 
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hämtar elever varenda dag. Som sätter sig där uppe i hörnet och kurar med någon 
kompis.” [4:125] Samma fritidspedagog säger samtidigt att:

Men å andra sidan så finns det inte så många andra ställen att gömma sig på. 
Man ser ju över det mesta. Eleverna ser ju inte över alla möblemang, men det 
gör en vuxen på ett annat sätt. Så jag upplever att man hittar de som ska hittas, 
men de tror att de inte kan hittas. [4:125]

Hemvistens möblering skapar alltså möjliga reträttplatser för eleverna, samtidigt som 
de vuxnas möjlighet till överblick bibehålls.

Fritidsverksamhet
Hemvisternas funktion som utbildnings- och social miljö utanför lektionstid skiljer åt 
beroende på elevernas ålder. För elever i årskurs F–3 ingår fritidshemmet som en del 
av skoldagen och elever i årskurs 4–6 erbjuds plats i fritidsklubb. Båda dessa verk-
samheter förutsätts kunna bedrivas inom hemvisterna och har på de utvärderade sko-
lorna tilldelats väl definierade lokaler inom en eller flera hemvister. För elever i årskurs 
7–9 är hemvistens funktion som social miljö mindre styrd, och på flera av de utvärde-
rade skolorna har styrda och organiserade fritidsaktiviteter flyttats från hemvisterna till 
andra platser i skolans lokaler.

Fritidsverksamheten för de yngsta eleverna kommenteras inte i särskilt hög ut-
sträckning av de pedagogiska gåturernas deltagare. En av deltagarna uttrycker att fri-
tidsverksamheten fungerar bäst för lågstadiet, ”halvbra” för mellanstadiet och mindre 
bra för högstadiet. En av de lärare som arbetar i högstadiet beskriver en hemvist för 
lågstadiet som mer inbjudande och kreativ än de äldre elevernas hemvister.

Det som är fint i det och som inbjuder till kreativitet är ju att material är synliga, 
man ser lego öppet. Vad spännande, där håller någon på och bygger en liten 
figur i lego och att det får vara kvar. Eller gå in i ett rum och bygga ett torn med 
kaplastavar och att det oftast får vara kvar. Det blir ju en väldig trygghet i det. 
Och att man ser färgflaskor och penslar, vilket gör att eleverna kan känna att: ja 
men, det här är ju en del av min tillvaro, min vardag. [3:80]

Samma lärare menar att en motsvarande miljö skulle vara positiv även för äldre elever, 
men att det är en fråga om vuxennärvaro – och därmed i förlängningen resursfördel-
ning.

Man skulle ha samma tänk med högre åldrar, vilket jag kan tycka att de har rätt 
till. Inbjudande och trevligt. Men då måste det vara fler vuxna som är närva-
rande, och det är ju alltid att vi hamnar i att det är en resursfråga. För vi vuxna 
räcker inte till. De har också rätt att få ha det hemtrevligt och material framme, 
men utan vuxennärvaro så går inte det. Och då blir det lätt sterilt, avskalat. [3:80]

Mellanstadiets fritidsklubb är oftast koncentrerad till en eller två av skolans hemvister. 
Deltagarna beskriver både för- och nackdelar med hemvisternas utformning i relation 
till fritidsverksamhetens sociala miljö. En fritidspedagog i årskurs 4–6 menar att:

Det har ju fungerat bra, men det är fortfarande ateljén som är en liten yta, myck-
et skapande barn som man har. Där upplever jag att […] den här studieytan blir 
en springyta, där vill de inte riktigt vara. Men det handlar ju lite om kanske hur vi 
lägger upp verksamheten också. Att man är gärna i de här gömda ytorna. Så vi 
har ibland fått stänga av de här grupprummen som är jättefel – för där gömmer 
man sig eller sitter och pratar, och det händer mycket olika… inte bra saker. 
Men i det stora hela funkar det väl bra efter att vi ändå har de här ytorna vi har. 
[4:126]

Hur rumsanvändningen ser ut skiljer sig mellan skolorna, och ofta har man testat olika 
lösningar och ändrat fritidsklubbens lokalmässiga organisering utifrån erfarenhet och 
behov. I exemplet ovan, på Johan Skytteskolan, använder fritidsverksamheten hela 
hemvisten. Detta verkar generellt sett ses som positivt, men samtidigt ställa krav på 
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organisering av verksamheten för att undvika att det skapas gömda ytor, där social 
oro kan uppstå utan vuxennärvaro. På Sjöviksskolan används två hemvister för fritids-
klubb i årskurs 4 och 5, och där har skolan valt att avsätta ett helgruppsrum i varje 
hemvist för fritidsverksamhet.

Vi har fritidsklubben i årskurs 4 och 5 hemvist så vi har två stycken där vi öppnar 
dörrarna [emellan]. Där är det fyra klassrum i varje så vi har tagit ett klassrum 
per hemvist som fritidsrum, men som under skoltid kan användas som extra 
klassrum. Där vi får vara lite ifred. Men vi försöker inreda och ha det med skåp 
och spel och kreativa, vi har en ateljé där också. [3:27]

Detta verkar innebära en mer ordnad och organiserad situation för fritidsverksam-
heten, men kräver samtidigt att hemvisten innehåller ett större antal helgruppsrum på 
bekostnad av öppnare ytor. På Johan Skytteskolan används en hemvist till fritidsklubb 
för mellanstadiet. Även andra lokaler används av fritidsklubben vissa dagar, exempel-
vis idrottssalen och bildsalen. Elever som deltar på gåturen beskriver att det är positivt 
att man kan göra olika saker och använda olika platser i hemvisten under klubben, 
men att det blir väldigt stökigt. Ibland är det fortfarande stökigt när undervisningen 
startar dagen efter. 

På Bobergsskolan har fritidsklubben tidigare varit i en hemvist men har sedan flyt-
tats till en lokal utanför hemvisten. En av de deltagande lärarna ser för- och nackdelar 
med båda lösningarna. 

Det har nog fungerat bra både och, alltså båda de här varianterna har vinster 
och kanske saker som inte funkar så bra. Har man dem i samma lokal, som 
vi har haft fram till lovet, då är det mycket lättare att ha kommunikation och 
samverkan. Eleverna tror jag tycker det var ganska skönt att få vara kvar i sin 
hemvist där de känner sig hemma och allt det här. Samtidigt så blir det så att 
ibland kan det vara svårt att skilja på, nu är det en plats för lärande och nu är det 
en plats för fritidsaktiviteter och att det kan vara lite så här i början… Och sedan 
att det är klart att det blir lite stökigare. Vi känner en stor skillnad på ordning och 
reda här när fritids har flyttat härifrån. Det är helt begripligt. [2:8]

Den organiserade fritidsverksamheten bedrivs alltså generellt inom hemvisternas 
väggar, förutom på Bobergsskolan där man valt att använda en lokal utanför hemvis-
ten för mellanstadiets fritidsklubb. 

Elevsociala ytor 
För elever i högstadiet är fritidsverksamheten inte lika tydligt organiserad och äldre 
elever utnyttjar sällan utemiljön i samma utsträckning som i lägre årskurser. När den 
mer organiserade fritidsverksamheten försvinner börjar elevernas närvaro i hemvisten 
under ledig tid i högre grad upplevas som ett problem. En lärare i årskurs 6–9 på Sjö-
viksskolan beskriver skillnaden mellan årskurs 6 och årskurs 7 i detta avseende:

Förra årets sjuor, de hängde mycket här. De var lite friare, som sagt, årskurs 
6 måste gå ut, medan högstadiet då har det lite friare. Men de måste ju ha ett 
ställe att vara på och då har hemvisterna blivit en naturlig del. [3:70]

En annan lärare (årskurs 7–9) fyller i att:

Det finns sårbara stunder under dagarna. Dels är det i hemvisten, morgontim-
marna […] Då kan det ju vara 90 elever i hemvisten som väntar på att lektionen 
ska starta, vilket är väldigt trångt. Väldigt trångt. Och även efter lunch så kan det 
vara, upplever vi att när vi var här som årskurs 7 var det väldigt, väldigt trångt 
när alla tre klasser är på samma yta. Vilket gör att det blir konflikter, det blir bråk, 
frustration, rastlöshet och de delarna, som blir pedagogiskt knepigt att hantera 
för oss. [3:70]

Ur ett socialt perspektiv beskrivs alltså trängsel i hemvisten som en källa till konflikter, 
särskilt under de tider under dagen då många elever är i rörelse. Samma lärare ser 
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dock möjligheter att förbättra situationen i Sjöviksskolans hemvister genom ett bättre 
nyttjande av lokalerna och högre vuxennärvaro: 

[…] jag kan ju nästan önska att det i stället för låsta dörrar var öppna dörrar, 
eller att man tog bort dörrarna, så att eleverna kunde flytta sig inåt, och om 
man gjorde i ordning det här rummet, till ett inbjudande, trevligt rum så kunde 
ju elever också förflytta sig in här. Och att man också har rastvaktsystem så 
att det finns en vuxen som cirkulerar, när det är många elever här. Så att de 
också känner att de äger platsen, att eleverna får känna att de får röra sig. För 
nu är det väldigt lykta dörrar. Då måste man gå med nyckel och det blir, så där 
kontroll. [3:70]

På både Bobergskolan och Sjöviksskolan har det skapats plats för mer organiserad 
fritidsverksamhet på platser utanför hemvisten. På Bobergsskolan finns ett från början 
planerat elevcafé i anslutning till matsalen och på Sjöviksskolan har man tagit en del 
av det som avsetts som mediatek i anspråk för att skapa en mer organiserad yta för 
de äldre eleverna. På Bobergsskolan beskrivs elevcaféet i första hand som uppskattat 
av eleverna, men också som en mindre trivsam miljö. Detta kan jämföras med Sjöviks-
skolan, där fritidsytan för högstadiet i högre grad beskrivs som en kreativ lösning på 
en upplevd brist i skolans lokaler.

Det är ju stor skillnad nu när det faktiskt har blivit lite verksamhet för de äldre, att 
de kan sitta och hänga. För annars har de ju bara varit runt, inne i huset, där de 
har kommit in. Nej, det är jättebra. Och den ytan borde man kanske ha tänkt på 
från början, tycker jag. För nu är den skapad i ett mellanrum. Och det kommer ju 
funka så länge vi inte har bibliotek där, sen är ju frågan hur det blir det när vi ska 
ha ett bibliotek där. [3:10]

Elever i årskurs 6 och högstadiet efterfrågar mer fritidsaktiviteter i hemvisten och sär-
skild möblering för detta, så som pingisbord och platser med mjuka soffor för att sitta 
och prata med kompisar. Flera elever menar att hemvisterna för lågstadiet är bättre 
utrustade och mer trivsamma än deras egna hemvister. En elev i årskurs 6 efterfrågar 
en särskild plats för fritidsaktiviteter: ”Det borde finnas som ett rum där man kan göra 
aktiviteter, typ läsa och spela spel.” [11:111] Flera elever på Tellusborgsskolan menar 
att det råder brist på platser där man kan sitta ner och umgås mellan lektionstid. Det 
är för trånga ytor mellan lärosalarna och för få bord och stolar. I stället sitter elever på 
golvet i korridorerna vilket upplevs som otrevligt och otryggt, särskilt när andra elever 
och ibland hela klasser passerar.

Figur 23: Bobergsskolan, elevcafé placerat i kommunikationsyta mellan matsal, elevhälsa och 
bibliotek.
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Det är ju väldigt trångt, i alla fall utanför mitt klassrum, det är ju en väldigt, väldigt 
liten yta, och så ska hela min klass få plats där innan vi ska gå in. Så om man 
bara kunde göra lite större, ta bort något grupprum eller så, så att man kan 
sätta in bänkar och inte behöva sitta på golvet. [12:28]

Även en av de deltagande lärarna föreslår fler sittplatser och fler möjliga aktiviteter i 
skolans korridorer som en lösning för att skapa bättre elevsociala ytor och ett mer 
effektivt nyttjande av de ytor som finns.

Figur 24: Sjöviksskolan, yta för högstadiets fritidsverksamhet som har skapats utanför matsal.

Men skulle vi få fler sittytor så att fler kan sitta så hade det blivit lite mer utspritt, 
så hade det varit bra. Och kanske också någonting mer som kan göra dem mer 
aktiva som allytan är ju rätt outnyttjad. Man kanske kunde få till något biljardbord 
eller någonting mer, eller några mysiga soffgrupper eller, något som kanske 
också skapar lite mer rörelse än att bara sitta.

Även elevcaféet på Tellusborgsskolan upplevs av flera deltagare som för litet sett till 
antal elever. Resultatet blir att köerna blir långa, att elever inte hinner köpa mellanmål 
innan nästa lektion börjar och att ytan endast räcker till för ett fåtal elever att umgås 
i. Fler aktiviteter efterfrågas av elever och personal. Nu finns bara ett biljardbord och 
ett par bänkar som ska räcka till alla skolans elever. Dessutom menar både elever och 
personal att ljudnivån och atmosfären vid elevcaféet inte är så avslappnande som den 
borde vara.
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Figur 25: Tellusborgsskolan, elevcafé.

Sammanfattningsvis indikeras att lokalbehovet för högstadiet ser annorlunda ut jäm-
fört med yngre elever. Deltagarna ger generellt uttryck för ett behov av mer informella 
ytor att både samlas på och sprida ut sig på inomhus, och samtidigt ett behov av 
platser som kan programmeras för äldre elever och främja vuxennärvaro.

Inredning
Hemvisternas väggar och planlösning sätter de yttre ramarna och ger vissa givna 
förutsättningar för den pedagogiska verksamheten. När dessa yttre ramar fylls med 
en organisation är en viktig parameter hur lokalerna inreds. I skolbyggnadsprojekt 
inom Stockholms stad hanteras lös inredning normalt separat medan fast inredning 
ingår i byggprojektet. Många gånger lämnas det till skolorna att själva bestämma och 
beställa sin egen inredning inom de ramar som skapas av budget, centrala upp-
handlingar och andra styrande riktlinjer. De enskilda skolorna har därför haft frihet att 
inreda sina lokaler utifrån sitt eget tänkta arbetssätt, och variationer förekommer även 
inom respektive skola. Samtidigt visar materialet från de pedagogiska gåturerna att 
inredningen behöver samspela med lokalernas utformning för att verksamheten ska 
ges så goda förutsättningar som möjligt.

Hemvisternas allrum innehåll ofta en stor andel fast inredning. På Bobergsskolan 
och Johan Skytteskolan är allrummen inredda med en större gradäng och en vari-
ation av fasta sittmöbler som kombinerats med skåp för elevers kläder och skolma-
terial. Utformningen av dessa möbler får generellt mer positiv återkoppling än deras 
placering vilken i vissa fall inte anses stämma överens med de flöden av elever och 
material som verksamheten genererar (se vidare under rubriken Flöden). Ett viktigt 
syfte med inredningen är att skapa tydlighet och trivsamhet inom de relativt fria ramar 
som planlösningen ger. En lågstadiehemvist beskrivs i positiva termer av en lärare 
som själv arbetar med äldre elever:

Det är fint, det är hemtrevligt. Det är många olika stationer som fyller olika 
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funktioner, det var tydligt: där hänger man kläder, här kan man sitta på mattan 
och ha en samling, där kan man sitta vid ett bord och arbeta nära diskbänken 
med kanske färg och praktiskt. Så det var väldigt tydligt pedagogiskt upplägg. 
Rymligt, trevligt, inbjudande, ljust. [3:77]

Placering av fasta möbler och installationer styr hur den pedagogiska praktiken kan 
genomföras. Det rör till exempel placeringen av projektorer, vilket några av lärarna på 
Sjöviksskolan har synpunkter på. I det fallet har lärosalarna utrustats med en projektor 
som placerats framme vid tavlan och därmed uppmuntrar till undervisning riktad mot 
tavlan. Möjligheter att med hjälp av flyttbara skärmar och whiteboards kunna utnyttja 
lokalerna bättre uppskattas. En lärare i mellanstadiet beskriver hur bra det fungerar 
med projektor mot whiteboardväggen framför gradängen:

Sedan vill jag säga en bra sak med den här väggen i studieytan [allrummet], med 
den smarta projektorn. Det är att hela väggen är en yta som man kan skriva och 
anteckna på, och att det ger en stabilare yta att ha en sådan här projektor på. 
För whiteboardtavlor är inte är inte alltid riktigt tillräckligt stabila för det – om man 
inte ska satsa lite mer pengar på en stabilare tavla. [4:123 255–258]

Flera deltagare påpekar vikten av att anpassa möblemanget efter åldersgruppen 
och deras verksamhet. En lärare på Bobergsskolan kommenterar höjden på de fasta 
sittmöblerna positivt, då de avskärmar för eleverna i sitthöjd samtidigt som lärarna har 
möjlighet till överblick över dem. Även de sittplatser som skapats i fönsterbrädorna 
ses som positiva, och enligt en lärare på Bobergsskolan har de blivit mer populära 
sedan de försågs med gardiner som kan dras för så att eleven får enskildhet. Stolar 
utan ryggstöd, vilka förekommer i miljöer för äldre elever, menar läraren inte passar för 
längre arbetspass. 

Vi har ju till exempel i hemvisten under oss ställt en av de här avlånga möblerna, 
som är som en soffa liksom fast utan ryggstöd. Pall, avlång pall eller vad man 
ska säga. Men det får effekten att det är parkourhinder. Så där får man liksom 
stå och säga att det här är inget hinder! [5:49]

Informationstavlor i anslutning till ingången, såväl för skol som fritidsverksamhet, är 
uppskattat och på Johan Skytte har fritidsverksamheten skapat en egen tavla med 
hjälp av tejp på väggen. En bättre lösning enligt flera av deltagarna på den pedago-
giska gåturen, hade varit att programmera väggarna och förbereda för denna typ av 
tavlor för att göra det lättare för personalen och samtidigt mer ordnat och snyggt. Lås 
inom hemvisten har på flera av skolorna gett upphov till problem, så på Sjöviksskolan 
har lågstadiet ersatt låsning av toaletter med skyltar:

Eftersom det är små barn som inte tycker om att låsa. För det har varit problem 
med toalettdörrarna, det blir liksom ett vakuum så de är svåra att låsa, för att 
låsa upp dem så måste du dra in dörren jättemycket. Det är många barn då som 
inte kommer ut från toaletten. [3:79]

Elever på Johan Skytteskolan lyfter fram hur inredningen både kan hjälpa och stjälpa 
koncentrationen. En bra möbel är skärmen som går att ställa intill bänken där man 
jobbar. Det är också positivt med de ljuddämpade möbler som finns i form av enskil-
da bås, gradäng och bänk med skåp i ryggen. Samtliga dessa möbler är placerade 
i allrummet. Båsen används även för att arbeta två och två och flera elever menar att 
båsen kunde ha varit större för att ge bättre plats till samarbete. Även när man sitter 
två och två vill man kunna arbeta ostört.
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Figur 26: Johan Skytteskolan, sittbås som används enskilt eller två och två.

Flera deltagare, både personal och elever, lyfter fram vikten av ordning i miljön och 
hur inredningen behöver främja denna. Ateljén på Johan Skytteskolan anses särskilt 
stökig av en person på Johan Skytteskolan, förvaringen räcker inte till för mängden 
material. Fler bokhyllor och skåp, på fler platser inom hemvisten, efterfrågas generellt 
av deltagarna.

Gradänger
Två av skolorna har större gradänger i allrummet. Dessa är vända mot en vägg med 
en smartboard eller projektor, med en skrivbar väggyta. Gradängerna används för 
samlingar både i undervisningen och i fritidsverksamhet. En deltagare från Johan 
Skytteskolan som inte arbetar med undervisning i hemvisten ger en positiv beskriv-
ning av gradängen ur ett utifrånperspektiv: 

En sak jag tycker om: Jag har inte undervisning här, men jag tycker att det är 
jättemysigt att sitta på den här. Den här är jag jätteförtjust i, gradängen. Det 
känns som att man nästan är på bio. Jag vet inte hur eleverna upplever det, men 
jag tycker det är jättemysigt det här. [4:122]

En lärare som arbetar med undervisning i hemvisten fyller i att det är en tydlig sam-
lingsplats som gör det lätt att starta upp dagen. En ytterligare skärm i allrummet gör 
det enklare att ta med sig undervisningen ut i rummet. För andra syften passar grad-
ängen sämre. En lärare på Johan Skytte förklarar:

Jag märker att de flesta lärarna använder den här i form av att man ser till exem-
pel på en film, och sedan så är det svårt att jobba i den här gradängen, för då 
måste man själv vara uppe och klättra i gradängen om man ska hjälpa en elev, 
eller så måste du få ner eleven. Och det är ju faktiskt ett ganska stort störnings-
moment tänker jag. […] Femmor och sexor, de är lite valpiga i kroppen, så det 
blir oreda om man ska få dem att klättra upp och ner i de här gradängerna. [4:8]
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Smartboarden begränsar användningen av skrivytan menar en annan deltagare. 
Såväl gradängens som elevernas storlek avgör hur många som får plats: ”Sex–sjuår-
ingar får man plats 90 stycken här, men inte tolvåringar. De får inte plats.” [4:123] En 
personal på Sjöviksskolan påpekar att äldre elever i gradängen hamnar så nära att de 
når och kommer åt innertaket. 

För att kunna ha undervisning i gradängen samtidigt som annan verksamhet pågår 
i allrummet efterfrågas till exempel draperier för visuell avskärmning samt ljuddämp-
ning. I annat fall riskerar den att bli en outnyttjad yta. I ett fåtal hemvister på Johan 
Skytteskolan finns löstagbara bord som enkelt kan monteras i gradängen, och med 
hjälp av dem kan man föra anteckningar eller sitta kvar och arbeta i gradängen efter 
en samling. Flera elever önskar att dessa bord fanns i fler hemvister, samtidigt som en 
pedagog påpekar att de också kan vara ett störande moment om de hanteras fel och 
ramlar ner.

Figur 27: Bobergsskolan, gradäng med sidoskydd och möjlighet till att dra för gardin.

Figur 28: Johan Skytteskolan, gradängens placering i ena änden av allrummet.
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Förvaring
Lösningen för förvaring av fritidsverksamhetens material fungerar bra på Bobergssko-
lan enligt en av fritidspedagogerna. De har både stationära skåp och flyttbara vagnar, 
och såväl elever som fritidspersonal och lärare är medvetna om vilken verksamhet 
som materialen tillhör. En lärare på Bobergsskolan önskar mer plats för förvaring av 
material, samt flera olika typer av förvaring. Till exempel kan skåp vara för grunda. För 
lite plats för förvaring riskerar leda till att sittytor används till förvaring, såsom de i föns-
ternischerna, och elevers möjlighet att välja plats minskar. Även elever påtalar bristen 
på förvaring av skolmaterial. På Sjöviksskolan har det lösts med avsedda hyllor som 
byggts in som fast inredning. Enligt flera elever räcker inte dessa till.

Figur 29: Johan Skytteskolan, gradängen fotograferad framifrån

Figur 30: Sjöviksskolan, förvaring för elevmaterial inne i lärosal.
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Förvaring av kläder skapar är ett ofta omnämnt problemområde, både gällande di-
mensionering och organisering. Det leder till att elever inte hittar sina kläder, och även 
att lådor med kvarglömda kläder fylls på. Platser att sitta på för att sätta på sig skor 
efterlystes på Sjöviksskolan. En del av de yngre barnens klädförvaring på Bobergs-
skolan består av lösa vagnar som rullas in i torkrum. Där har inte rumsutformning och 
inredning synkat, enligt en sakkunnig i inredning. Å andra sidan finns kritik även mot 
torkskåp som lösning. En fritidspedagog på Johan Skytte beskriver det:

Barn hänger inte in saker i torkskåp. Barn knölar in saker i torkskåp. Och det be-
tyder att det ligger där inne, det blir varmt och blött, och vi får avsätta personal 
som står och hjälper till och hänger in, men då försvinner vi någon annanstans 
ifrån. Så tre och ett halvt år på högskola – hänger in kläder i ett torkskåp. Så 
känner man sig lite ibland. Det känns lite under ens värdighet att stå och vara 
en tamburhängare. För små barn klarar inte av torkskåp, om man är så här lång 
och ska hänga här uppe [visar]. Det är bra torkskåp – förutsättningen kan egent-
ligen inte bli bättre, men barn kan inte använda torkskåp som en krok. För det är 
inte samma sak. [4:148]

Flera elever på Bobergsskolan och Johan Skytteskolan menar att elevskåpen är för 
små för att rymma såväl elevernas skolmaterial, ytterkläder samt vissa dagar idrotts-
kläder och annan utrustning. Särskilt blöta kläder är problematiska att förvara tillsam-
mans med böcker och annat elevmaterial. En deltagare som är sakkunnig i inredning 
menar att: ”De där små skåpen i hemvisterna kan man ha till sina böcker, men sedan 
behövs en annan förvaring för gympakläder, skor och jackor.” [2:76] Här efterlyses 
olika slags alternativa lösningar, såsom klädförvaring någon annanstans eller krokar 
för idrottspåsar. Till exempel: 

Jag tänker att man hade säkert kunnat ha både krokar och skåp ändå. Att 
faktiskt precis när man kommer in ha krokar – en var – där man hänger sin jacka 
eller overall eller vad det är, och så tar man väskan i skåpet. Det hade ju varit 
bäst. [1:84]

En lärare för yngre elever på Bobergsskolan förklarar: 

De här skåpen är ju byggda för äldre elever. Alltså, när de har sina overaller, 
och väskor och så vidare, det blir väldigt trångt. De har använt höjderna väldigt 
mycket för att bygga skåp för förvaring så att man kan få undan grejer, men de 
är också väldigt högt uppe. Om man har lagt någonting i de skåpen så är det 
inte helt enkelt att få ner det igen. [1:56]

Figur 31: Klädförvaring, Sjöviksskolans lågstadium och förskoleklass.
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I Sjöviksskolan skiljer sig klädförvaringen åt mellan låg- mellan- och högstadium. 
Lågstadiet har en kombination av bänk, hylla och två krokar per person, mellanstadiet 
endast en krok per person och högstadiet har skåp. Några av de deltagande eleverna 
i mellanstadiet är missnöjda med sin klädförvaring som inte räcker till och menar att 
det vore bättre med skåp som eleverna i högstadiet har.

Kvalitet och teknik
Kvalitet och generell omsorg kring inredningen tas upp på en av skolorna, vad gäller 
såväl möbler som belysning och ytskikt. Färgsättningen lyfts också fram som väldigt 
viktig. Vita väggar kan kännas för sterila och blir snabbt smutsiga och slitna. Flera 
av deltagarna poängterar vikten av att investera tillräckligt i inredningen, inte bara för 
att den ska vara funktionell utan även för att den ska bidra till en positiv upplevelse 
av rummet. En skola upplevs av samtliga deltagare som särskilt torftig. Deltagarna 
beskriver hur de slås av diskrepansen mellan omsorgen om byggnaden, med gedigna 
och påkostade material, och inredningen. 

På två av skolorna tydliggörs ett behov av att enkelt kunna hänga upp elevmaterial 
på väggarna på ett enkelt och strukturerat sätt som inte upplevs för stökigt.

Det är lite identitetslöst, men det beror ju också på de här väggarna, vi försöker 
sätta upp saker, planscher som eleverna har gjort, vad som helst, så tar man 
häftmassa och då blir det fläckar. Tejpar man åker färgen av. Vi har ju försökt 
men det är till ingen nytta för det blir liksom ännu fulare när de tas ned. 

Man kanske kan sätta upp tavlor eller plywoodskivor eller någonting på väggen, 
som man sedan kan fästa det andra på, för att minimera. Så att det ändå känns 
bebott. [3:75 130–131]

Den inredningsarkitekten som deltar i gåturen på den skola som upplevs ha brister 
i sin inredning kommer med flera idéer: ”Det är lite mycket vitt och det behövs in-
redning, liksom själ i den här lokalen. Det behövs kanske gardiner, lite växter, konst, 
annan, liksom miljöbelysning. Mattor, alltså rumsbildande mattor.” [3:76 150–151] En 
lärare på skolan beskriver historiken:

Jag skulle säga att vi har pratat om möblering och så innan, det är ju precis 
det vi säger, för vi hade beställt jättemycket fina och bra möbler men så var 
det någon i budgetposition som sparkade bakut och då fick vi använda oss av 
begagnade möbler. [3:76 150–151]

Lärare på Johan Skytteskolan anser att utformningen på ateljén inne i hemvisten inte 
är optimal och försvårar användandet. Det är till stor del en fråga om dimensionering, 
men även om exempelvis valet av golvmaterial på utrymmet utanför. I och med att 
ateljén är så pass liten men har tillgång till vatten så antar personalen att man skulle 
kunna ta med sig arbetet med vatten ut i allrummet, men där är det heltäckningsmat-
ta vilket försvårar användning av vatten. På grund av den bristande storleken används 
vissa av ateljéerna mer som grupprum än till skapande arbete. 
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Figur 32: Liten ateljé i hemvist på Johan Skytteskolan.

Olika typer av teknik lyfts av ett stort antal deltagare i gåturerna. Det handlar både om 
teknik som används för att stödja och underlätta det pedagogiska arbetet och om 
tekniska lösningar som mer har karaktär av infrastruktur. En viktig typ av pedagogiska 
hjälpmedel är skärmar och projektorer. Vilket antal skärmar som är behövs i en hem-
vist tas upp av flera lärare. Ett par lärare i lågstadiet anser att hemvisten är väl utrustad 
med skärmar av olika slag även om det kunde ha fått vara ännu fler whiteboard-tavlor. 
I hemvistens allrum finns det endast förberett med en whiteboard på väggen framför 
gradängen och flera deltagare menar att det skulle vara positivt med ytterligare digita-
la visningsmöjligheter inom allrummet. En deltagare på Johan Skytteskolan tar också 
upp en rent praktisk fråga kring upphängning av digital utrustning och hur använd-
ningen försvåras av bristande planering och hållfasthet:

Det är en grej som måste sägas, men det är i ett av basrummen. Smartboar-
den är uppsatt på en vägg som är i gips eller vad det är, så varenda gång man 
stänger dörren så darrar ju hela smartboarden till och stänger av sig och… Den 
bör alltid sitta på en betongvägg. [4:128]

Lärare på Bobergskolan menar att hemvisterna kunde ha utrustats med fler eluttag, 
inte minst med hänsyn till att dagens skola ofta har en digital enhet (dator, surfplatta 
eller liknande) per elev vilket kräver många möjligheter att ladda batterier. Ett annat 
förslag är att utrusta skolor med skåp anpassade för att ladda flera enheter samtidigt. 

Bristande kvalitet på dörrar och låssystem tas upp vid flera tillfällen under gåturerna. 
Inom hemvisterna har dessa brister påverkan på den pedagogiska verksamheten när 
delar går sönder. I extrema fall leder det även till otrygghet eftersom elever kan riskera 
att bli inlåsta. På Sjöviksskolan har hemvistens dörrar olika låscylindrar vilket ställer till 
det för lärarna. De går dessutom ofta sönder och det har skett en allvarligare incident 
på grund av låssystemet. Skolans vaktmästare beskriver en aspekt av problematiken:

Cylindervalen är lite roliga. In till vissa är det, jag tror det gäller ett grupprum på 
alla hemvister [miniateljén], två dörrar som går in, man kan gå in på två olika 
ställen, men det är två olika cylindrar, varav den ena cylindern ska de [lärare] inte 
ha tillgång till, bara det är en konstig grej. Och det är även den cylindern som är 
placerad på alla fönster. Så antingen har man det säkert, och ger ut nyckel till 
alla på det sättet, men att alla även har tillgång till rektorsrum, och alltihopa, eller 
så. [5:70 85-86]

På samma skola lyfts teknikförutsättningar som ett generellt problem. Det trådlösa 
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datanätverket är ofta för svagt i hemvisterna, säkringar går när man laddar digitala 
enheter i vagnar som är avsedda för förvaring och laddning. Även på andra skolor 
lyfts bristande kvalitet på olika tekniska lösningar som ett återkommande problem. Ett 
tydligt exempel är dörrar och dörrautomatik. Flera deltagare menar att dörrarna å ena 
sidan är tunga att öppna och att dörrautomatiken å andra sidan är svår att hantera för 
eleverna. Det är dessutom svårt att få tag på reservdelar när något går sönder. 

Den sakkunniga i tillgänglighet som medverkar på de pedagogiska gåturerna 
menar att dörrautomatik är mycket komplext, samtidigt som det är nödvändigt utifrån 
gällande tillgänglighetskrav. Ibland kan motståndet justeras för att dörrarna ska bli lätt-
are att öppna men problemet med att elever kan ha svårt att invänta den automatiska 
öppningen är svårare att hantera. För mycket slit och drag i dörren gör att den går 
sönder. Då är den enda lösningen att försöka lära elever att använda dörrknappen. 
Problematiken kring dörrar rör inte bara automatiken. Skolorna vittnar även om brister 
i kvalitet, att dörrarna inte är anpassade efter skolmiljöns slitage. Konsult i tillgänglighet 
bekräftar bilden:

Dörrarna generellt är nog den största utmaningen vi har i projekt idag, därför att 
varje dörr har så extremt många funktioner, som behöver in. De ska vara brand-
cellsavskiljande, de ska ha dörrautomatik och sensorer, de ska ha kodlås och 
aptusbrickor och elslutbleck och det är väldigt avancerade installationer. [4:142]

Kvaliteten på olika byggnadsdetaljer lyfts även i ett vidare perspektiv. En deltagare 
säger:

Rent generellt tycker jag att kvaliteten på mycket av arbetena som är utförda 
verkligen är undermåliga. Det är ju bara att titta rakt upp här, det här är ju typ-
iskt, det släpper – lister och sådant – överallt! Dörrarna faller i delar, dörrfodren… 
Det är fel material helt enkelt, de är inte gjorda för de här miljöerna. [4:109]

Hen får medhåll av en deltagande vaktmästare från en annan skola, som upplever att 
materialen är anpassade för kontorsmiljöer snarare än skolmiljöer.

Sammanfattningsvis kan sägas att skolverksamheten på många sätt är beroende 
av tekniska lösningar, både i undervisningssituationer (som när projektorer och smart-
boards används i undervisningen) och mer allmänt i själva vistelsen i skolans lokaler. 
När tekniken – eller byggnadens material – fallerar har det påverkan på såväl undervis-
ning som trivsel.

Visuell miljö
Den visuella miljön i en lokal är en kombination av en mängd olika faktorer och kan 
påverkas av allt från lokalernas utformning och planlösning till hur lokalerna inreds 
och används. Möbler som placeras i ett rum och elevarbeten eller informationsmate-
rial som sätts upp på rummets väggar kan skapa både en visuellt trivsam miljö och 
störande visuellt buller. Belysning och dagsljus kan bidra till en bättre visuell miljö, men 
också upplevas som störande, till exempel om solinstrålning bländar eller genererar 
för mycket värme. Även det sätt på vilket lokalerna används kan påverka den visuella 
miljön, exempelvis kan det upplevas som visuellt störande om för många personer rör 
sig genom ett rum där verksamhet pågår.

Visuellt buller och andra störningsmoment
Resultaten från de pedagogiska gåturerna visar att många av deltagarna, sett till ljus 
och rymd, uppskattar öppna planlösningar och stora fönsterpartier med ljusinsläpp. 
Det behöver dock göras avvägningar mellan hur mycket fönster och uppglasade 
ytor det ska finnas eftersom det å ena sidan släpper in dagsljus och ökar möjligheter 
till överblick, men å andra sidan kan bidra till försämrad studiero. En av lärarna på 
Sjöviksskolan fångar denna avvägning: ”Annars är det för- och nackdelar med att det 
är mycket fönster, att man kan se in i klassrummen, det kan vara ett störningsmo-
ment men också liksom trygghet.” [3:23] En annan menar att: ”Det är väl det negativa 
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främst, med insynsgrejen. Men alltså, ljusa stora lokaler, det tycker jag är jätteskönt, 
det är högt i tak och det är ljust, mycket dagsljus, det är fantastiskt.” [3:68] Från lärar-
håll ges förslag till hur insynen och störning kan minskas genom att sätta in gardiner 
i fönstren: ”I vissa hemvister bland är det ju fönster ut mot skolgården och jag är till 
exempel i ett rum där de spelar king precis utanför fönstret, och så finns det inga 
gardiner. Då var det väldigt svårt att hålla fokus”. [1:62]

Ett annat störande moment kan vara starkt solljus in i klassrum och allrum. En av lä-
rarna på Sjöviksskolan lyfter detta som en problematik i det hemvist som hen arbetar 
i, där det finns många fönster vilket skapar ljusblänk i tavlor som är blanka. Resultaten 
visar också att lärare är kritiska mot stora glaspartier i förflyttningskorridorer eftersom 
det lätt kan hända att elever då stör pågående undervisning när de passerar. ”De 
fönsterna som du pratar om är precis i anslutning till en förflyttningskorridor. Där är 
det dumt att ha stora fönster!” [1:62] En representant från elevhälsan är kritisk till för 
mycket glasade partier i lärmiljöerna:

Jag har ju ett mer psykologiskt perspektiv på lärmiljön tänker jag, och jag har ju 
inte erfarenhet av att ha undervisat här, men jag tänker utifrån elevers förmåga 
att lära sig så finns det rätt så mycket distraktioner, som mycket glaspartier. Det 
ställer höga krav på enskilda elevers förmåga att hindra intryck. Och det kan ju 
vara något som är väldigt individuellt såklart, hur man klarar av det, men jag tän-
ker att det är många elever som kanske får svårt… Att det blir ansträngt utifrån 
deras förmågor. Och att det påverkar också arbetsminne och koncentration och 
sådana saker, som vi vet spelar jättestor roll för inlärningsförmåga och förutsätt-
ningar att lära sig. Så jag tänker att det är ett viktigt perspektiv att ha med på 
lärmiljön också. [4:100] 

Figur 33 och 34: Allrum och lärosal i hemvist med mycket solinstrålning som behöver 
avskärmas inifrån.

Glasade väggar mellan grupprum kan enligt lärare få negativa konsekvenser för stu-
dieron. För elever som av olika anledningar behöver sitta i ett grupprum är det bra om 
delar av rummet är skyddat från insyn och störande visuella intryck. Samtidigt uttryck-
er flera deltagare att mindre fönster i eller vid sidan av dörrarna är positivt eftersom 
det gör möjlighet till överblick och kommunikation mellan rum. Det finns också positiva 
erfarenheter av glasade väggar och dörrar i hemvisterna:

Jag ser positivt på det, för om jag samverkar, då kan jag bara titta in genom 
det fönstret – ”behöver [Läraren] hjälp? Nej, det ser hur lugnt ut som helst”. Så 
slipper jag öppna dörren och störa. Så jag tycker det är positivt. [1:62]
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Den typen av kommunikationsmöjligheter kan vara särskilt viktiga för personal som i 
stor utsträckning rör sig mellan olika platser och undervisningssituationer. En IT-peda-
gog säger:

Jo, som IT-pedagog som springer runt litegrann här i hemvisterna. Jag tycker 
att det är jätteskönt att kunna se in i varje rum. Om jag kanske behöver leta efter 
någon särskild person, elev eller personal, så är det mycket skönare att bara 
kunna kika in och se: Är det här jag ska in – nej det var det inte. I stället för att 
behöva gå in och kika överallt. Det är en fördel, sedan finns det ju andra fördelar 
kanske. och nackdelar med det tänker jag. [4:102]

Även elever menar att för mycket glas kan upplevas som problematiskt. På både 
Johan Skytteskolan och Sjöviksskolan kommenterar elever de glasade väggpartierna. 
Det är svårt att låta bli att titta ut på vad som händer i det andra rummet och ibland 
kan andra elever titta in och medvetet störa. En elev i mellanstadiet säger exempelvis:

Det är också så här att det är glasdörrar in till klassrummen. Ifall man ska vara 
här och gå till sitt skåp eller så och hämta något så går man förbi ena klassrum-
met så blir det att de som är i klassrummet fäster blicken på de som är därute 
i stället och inte kan koncentrera sig på just den lektionen. Så det blir också att 
de som är ute i studieytan – eller gradängen – stör de som är i klassrummet lite. 
[10:173]

Ett mer renodlat trygghetsperspektiv lyfts av en lärare på Johan Skytteskolan som 
frågar sig hur mycket insyn till hemvister som bör tillåtas utifrån säkerhet. 

För oss är det ju väldigt skönt att få insyn, men numera så måste man ju också 
tänka på säkerheten på skolorna. I Sverige så är vi en av de få som har så här 
öppna skolor om man jämför med Europa. Och därför ha den här insynen när 
man då ska egentligen faktiskt skydda eleverna som sitter i klassrummet. [4:102]

En mycket konkret störningskälla som flera av deltagarna upplever på Bobergsskolan 
är den akustikpanel som installerats i stora delar av lokalerna. Akustikpanelens smala 
vertikala träribbor skapar hos många deltagare en upplevelse av flimmer som upplevs 
som störande. En av lärarna på Bobergsskolan säger att:

Antingen får barnen sitta och titta på flimmer, eller så får man som lärare stå och 
titta på flimmer. Men jag vet inte, kan man täcka över dem, eller försvinner funk-
tionen då? […] De är byggda för tätt. Och jag vet inte, man kanske inte tänker på 
det nu, men när man är i den här miljön hela dagen så är det något slags – jag 
vet inte vad det kallas – men det blir som en, det blir som flimmer, av att de är så 
tätt ihop, och det kan man nog tänka på… [1:22]

Panelen verkar fungera bra för det den är tänkt för, det vill säga att förbättra den 
akustiska miljön. men den upplevelse av flimmer den ger upphov till är så stark att en 
deltagare menar att det påverkar hens undervisning: ”Den är toppenbra med ljudet, 
men ögonen blir, det är svårt. Många elever får jag aktivt sätta åt ett annat håll för 
att det blir för jobbigt.” [1:60] Den gåtursdeltagare som är sakkunnig i inredning och 
akustik menar dock att det är möjligt att täcka för panelen utan att försämra funk-
tionen, även om man då riskerar att tappa andra möjligheter. ”Man kan ju hänga ett 
draperi framför, den fungerar lika bra ändå – om inte ännu bättre. Men då är det svårt 
att sätta upp saker kanske, på samma sätt.” [1:22]

Sammanfattningsvis framstår arbetet med den visuella miljön i materialet från 
gåturerna på många sätt som en balansgång. För stor öppenhet i lokalerna riske-
rar att leda till problem med visuellt buller, medan alltför slutna lokaler å andra sidan 
påverkar möjligheterna till samarbete och samverkan mellan personalen. Exemplet 
med Bobergsskolans akustikpanel visar också att goda intentioner på ett område kan 
påverka förutsättningarna på andra områden i negativ riktning. 
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Ägarskap och trivsel
Den visuella miljön har också funktionen att bidra till ägarskap och trivsel i miljön. I 
materialet från gåturerna förekommer kritik mot alltför avskalade miljöer. Ett exempel 
på detta är intryck från ett grupprum på Sjöviksskolan:

Det slår mig att det upplevs ohyggligt sterilt och kalt. Och oinrett. Det finns ingen 
konst, det finns inga bokhyllor, inget på väggarna, inga gardiner, inga blommor. 
Alltså det känns som att man knappt använder den. Det känns som att man har 
ställt in möbler men det är ingen som använder det liksom. Jag måste säga att 
det är slående, hur icke inbott det känns. (Konsult tillgänglighet)

På samma tema menar en av lärarna på Sjöviksskolan att de avskalade rummen sak-
nar identitet, vilket delvis har att göra med väggarnas beskaffenhet där det är svårt att 
sätta upp saker utan att skada väggen. 

Ett viktigt bidrag till såväl en god arbetsmiljö som trivsel i en lokal är belysningen. 
En upptäckt som gjordes under de pedagogiska gåturerna på Sjöviksskolan var att 
installerad belysning inte användes på avsett sätt. Investeringar gjorts för att med hjälp 
av belysning kunna skapa olika stämningslägen. En deltagare från central förvaltning 
påpekar detta:

Många spottar och annat som finns där, de är inte upptända, de är inte riktade 
mot de här fina träytorna till exempel, som är skapade av arkitekten. Och då 
missar man kontrastmöjligheten, accenten, fondväggar, för de blir inte förstärkta 
med miljöbelysning. Antingen är de inte tända eller så är de inte riktade. [3:56]

En möjlig förklaring till detta är att det kan finnas ett fortbildningsbehov bland lärarna 
om vilka möjligheter installerade belysningen erbjuder och i handhavandet av den. En 
av de deltagande lärarna bekräftar detta och efterlyser extern hjälp med att ljussätta 
för en trevligare atmosfär och lärmiljö. Läraren tillägger att:

De här tråkiga lamporna som är som i en sjuksal eller nåt. Och sen är det bara 
vita väggar. Då tappar man hela den här känslan av trä, eller det, organiska 
material. Det finns inte. Så att bara att få in något organiskt material kanske 
med spottar i stället, väggspottar. Så att det blir trevligare både belysnings- och 
materialmässigt. [3:75]

Ljudmiljö
Även den akustiska miljön är en mycket viktig parameter i skolans lokaler. En icke 
fungerande ljudmiljö riskerar att bli ett stort störningsmoment för verksamheten. En 
väl fungerande ljudmiljö kan i bästa fall utgöra ett stöd för verksamheten, men det kan 
också vara så att en god akustik inte märks av alls. I materialet från de pedagogiska 
gåturerna framkommer att lärare på Bobergsskolan upplever akustiken som mycket 
god. Trots det stora antalet elever i hemvisterna upplever lärare i lågstadiet att ljudet 
är dämpat och att det bidrar till en lugn arbetsmiljö. Till exempel: ”Jag kan bekräfta att 
jag upplever också det, att det är skön akustik, alltså det är dämpat. Även om det är 
pratigt.” [2:34] Även på Johan Skytteskolan upplevs akustiken som mycket bra och att 
det bidrar till en bra arbetsmiljö.

Ja, alltså det är faktiskt superpositivt, det är akustiken. Den är helt otrolig. Jag 
älskar att komma till den här skolan och det där tysta, lugna. Tappar du en pen-
na i bordet så är det ju inte eko i fem minuter efteråt, utan det funkar. Jag tycker 
det är superskönt! Det är ett stort plus, i mina känsliga öron. [4:146]

Det finns dock känsliga moment. Vid övergångar mellan aktiviteter då elever ska 
förflytta sig mellan olika delar av hemvisten eller hämta arbetsmaterial från sina skåp 
ökar ljudvolymen och det upplevs som slamrigt. Denna utmaning beskriver en av F-3 
lärarna som en konsekvens av att man i hemvisten delar samma lärmiljö med andra 
lärare och elever. 
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Jag kan inte ha min svenska i den lärmiljön samtidigt som någon annan har en 
samling där. Och då får vi utmaningar i form av det du säger också. Och att vi 
ställer otroligt höga krav på eleverna. Att man ska klara av som sju-åttaåring att 
gå och hämta saker knäpptyst, alltså det är en jättestor utmaning. Det måste 
man ju erkänna, de är ju barn liksom, klart att de glömmer. Men det händer ju 
då det kan bli att man tappar… då blir inte det en gynnsam miljö just i den stun-
den, just då. Så jag vet inte heller hur man skulle lösa det. [1:67]

Flera elever på Sjöviksskolan påpekar att det är en hög ljudnivå inne i hemvistens 
allrum och att det kan blir rätt så stökigt. En elev menar också att störande ljud läcker 
in i klassrummet vilket upplevs som störande. En annan elev exemplifierar denna pro-
blematik med en beskrivning av sin hemspråksundervisning:

[Allrummet], där är det ett spelskåp och dom kan spela, det är mycket aktiviteter 
att göra med lärarna. Men dåligt är att när barnen har hemspråk och jag har det 
också, klassrummen har jättemycket ljud för att andra barn plockar och stör […]. 
Och några personer och några lärare kommer och går, jag tycker att dörrarna är 
lite för, alltså ljudnivån är jättehög. Det kan vara lite mer starkare dörr så att det 
inte kommer in jättemycket ljud för att när man går. Det blir liksom inte arbetsro. 
[11:125]

Hemspråksundervisning är särskilt utsatt för störande ljud, eftersom den ofta äger 
rum under eftermiddagar, parallellt med fritidsverksamheten. Andelen elever som tar 
del av hemspråksundervisning varierar mellan olika skolor, liksom antalet språk det 
erbjuds undervisning i. På skolor där många elever tar del av hemspråksundervis-
ning, samtidigt som skolan behöver erbjuda undervisning i många olika språk kan det 
vara en utmaning att hitta lämpliga lokaler som erbjuder en lugn miljö samtidigt som 
undervisningslokalerna används för fritidsverksamhet.

Entréer
I de undersökta skolorna finns olika typer av entrémiljöer med olika syften. Skolor-
na har mer eller mindre tydliga huvudentréer som ofta fungerar som kombinerade 
besöks-, elev- och personalentréer (Bobergsskolans huvudentré utgör ett undantag 
eftersom den både ligger i ett mer undanskymt läge och i första hand är avsedd för 
personal och besökare). Därutöver finns mer renodlade eleventréer och i något fall 
entréer som mer liknar smitvägar. Skolornas varuintag för leveranser av mat och andra 
varor är i samtliga fall separerade från de entréer som används av den pedagogiska 
verksamheten.

Skolornas entréhallar har flera funktioner, som ofta ska samsas på samma yta. En 
viktig funktion är att erbjuda en tydlig och välkomnande miljö för såväl besökare som 
elever och personal. En annan viktig funktion är att kombinera kommunikationsvägar 
med på- och avklädningsytor för elever. I de skolor som har planerats som skofria 
miljöer används entréhallen också som förvaringsplats för elevernas uteskor. Majorite-
ten av de undersökta skolorna har planerats med större entréhallar, ofta luftiga miljöer 
med högt i tak. Tellusborgsskolan är ett undantag från denna regel. Gemensamt för 
alla entréer är dock att de utsätts för stora flöden av elever och personal, och används 
av en och samma person flera gånger under dagen.

En synpunkt som lyfts vid en av gåturerna på Sjöviksskolan är att synliga klockor 
inte varit en del av byggprojektet. Det har tidigare funnits en klocka på skolgården, 
men den har inte ersatts efter att den gick sönder strax efter att byggnaden togs i 
bruk. Skolklockan ha historiskt haft ett symbolvärde, men en deltagare menar att 
synliga klockor i dag också har en betydande praktisk funktion:

Det här med klockor, det är ju en mobilfri skola som har valt att lösa det med att 
man lämnar in mobilen på morgonen och hämtar den på eftermiddagen. Och 
det finns inga klockor, vilket är problematiskt, arbetsmiljömässigt och stress 
för elever och så, och det är så viktigt att tänka på, det attributet är så viktigt. 
[3:100]
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Flöden
Skolans entréer är alltså en plats som vid flera tidpunkter under dagen passeras av 
ett stort antal elever och anställda i skolan. På Bobergsskolan och Sjöviksskolan finns 
separata entréer för yngre respektive äldre elever. På Bobergsskolan finns även en 
separat huvudentré för besökare. Johan Skytteskolan har en gemensam entréhall för 
personal, besökare och elever från årskurs 1 till årskurs 6, medan förskoleklassen har 
en egen entré kopplad till sin hemvist. En lärare i förskoleklass på Johan Skytteskolan 
säger att förskoleklassens separata entré innebär att de som arbetar i förskoleklass 
upplever sig lite utanför resten av organisationen.

Dimensionering
Entréerna upplevs ofta som trånga vid de tillfällen på dagen då stora mängder elever 
passerar, men kan samtidigt upplevas som rymliga vid andra tider på dagen. En lärare 
på Bobergsskolan säger: 

Det är trångt till ytan för barnen, för att vi är ju då 200 barn, liksom att det 
kommer många barn, och ofta ganska samtidigt. Då har de svårt att röra sig, 
och då blir det lätt en konflikt för att man får en liten knuff som egentligen inte är 
meningen. [1:72]

Samtidigt menar en lärare mot fritidshem på Johan Skytteskolan att: ”Det är bra att 
ha en plats inomhus där de kan röra på sig lite mer när man kanske inte kan vara ute 
på samma sätt.” [4:111]

Bobergsskolans och Sjöviksskolans entréer för elever i årskurs F–3 är betydligt 
mindre än Johan Skytteskolans gemensamma entréhall, vilket delvis förklarar denna 
skillnad. Samtidigt är Johan Skytteskolan ett exempel på att entréhallen kan utformas 
för att användas till andra funktioner än på- och avklädning, skoförvaring och passa-
ge. Flera lärare på de andra skolorna ger också uttryck för en allmän känsla av ljus 
och rymd i skolornas entréhallar, även om det upplevs som trångt när många elever 
passerar. På Tellusborgsskolan finns ingen större entréhall, och i stället finns flera 
entréer som leder till reception, till mindre utrymmen eller direkt till trapphus. Det finns 
inte heller skotorg i anslutning till entréerna. 

Trängsel i entrémiljöerna uppstår inte bara på grund av att elever går ut eller in från 
raster, utan kan också bero på förflyttningar inom skolan i de fall entréhallen behöver 
passeras på väg till exempelvis matsal eller andra funktioner. En lärare mot fritidshem 
i årskurs F–3 på Sjöviksskolan beskriver detta: ”Några ska ut, några ska in, några ska 
ner till matsalen, och sen finns det de som ska ner till idrotten samtidigt, alltså det kan 
vara sju klasser här samtidigt, det är inte kul. Det går inte att beskriva.” [5:78]

I materialet från de pedagogiska gåturerna finns olika strategier för att hantera den 
trängsel som uppstår. En lärare i årskurs 4–6 på Bobergsskolan säger att skolan har 
fått schemalägga rasterna annorlunda i takt med att skolan växt:

Det är ju vissa tillfällen, men jag tänker att nu är det så att nu har vi blivit så 
många. Ett tag kunde vi ha raster samtidigt, men nu eftersom vi har blivit fler så 
har vi raster vid olika tillfällen också, så då slår man ju ut det där […]. [2:77]

Ett annat sätt att hantera trängsel är att arbeta med den fysiska planeringen av en-
trémiljön. En lärare i årskurs 4–6 på Bobergsskolan säger: 

Det har vi också tänkt på när vi har placerat ut skoskåpen. Att vi inte har alla 
femmor vid ett ställe utan det är 4,5,6 och 4,5,6 och 7,8,9 på den andra sidan. 
Så att man inte har hela årskursen på samma ställe samtidigt. Då blir det lite, då 
är det bara på morgonen som det blir lite mer trängsel. [4:6]

Både Sjöviksskolan, Johan Skytteskolan och Bobergsskolan är skofria, och en-
tréhallen ska därför klara av hantering och förvaring av skor. Förvaring av ytterkläder 
hanteras på alla tre skolorna i hemvisten, även om torkskåp placerats i entrén. Detta 
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innebär att på- och avklädning samt förvaring av kläder och skor är en del av flödet 
mellan entré och hemvist (se under hemvist/flöden för en längre redovisning av detta). 
Dimensioneringen av entrémiljöerna i förhållande till skoförvaringen är dock viktig, 
eftersom det lätt kan uppstå trängsel som riskerar att leda till konflikter. 

Eleverna som gick med på gåtur på Johan Skytteskolan tycker att entréhallen är 
luftig och stor och att det inte uppstår trängsel. En viktig faktor tycks vara att det är 
flera entréer som används, innan pandemin användes främst en entré och då uppstod 
trängsel och krockar. En elev i årskurs 6 beskriver situationen så här:

På morgonen, nu med Corona, går ju alla in på olika ställen. Och det är mycket 
bättre, för förut gick alla in på en och samma, och då så knuffades alla, och 
så stod några mitt i vägen, och det var jättestökigt. Men nu när alla har var sin 
ingång, så går det mycket bättre. Då trängs inte alla lika mycket. Men på rasten, 
när vi ska in, så brukar man gå en annan ingång för att det går snabbare, men 
det är mest på morgonen som man måste gå in i sin ingång, för att annars är det 
inte alla som ska in från rasten för att det är bara några som har rast. [10:356]

Elever på Tellusborgsskolan beskriver en stor trängsel vid huvudentrén när alla ska 
in ungefär samtidigt på morgonen. På Tellusborgsskolan är det främst en entré som 
leder direkt upp till hemvisterna och även om man nyttjar den andra entrén som går 
dit så leds man till samma trapphus där trängsel uppstår. Även personalen på Tel-
lusborgsskolan beskriver entréer och trapphus som trånga, men en ämneslärare i 
årskurs 7–9 menar samtidigt att flödena under normala förhållanden är bra fördelade 
mellan alla ingångarna. 

Figur 35: Sjöviksskolans entré för årskurs 6–9 med skoskåp placerade innanför två olika entréer.

Dimensionering av entrémiljöer är en avvägning, eftersom de ska kunna klara stora 
flöden av elever under begränsade delar av dagen samtidigt som alla ytor behöver 
planeras och användas effektivt. Det finns också ytterligare tillgänglighetskrav att ta 
hänsyn till i de entréer som nyttjas av besökare. Johan Skytteskolans stora entréhall 
verkar i allmänhet upplevas som mer välfungerande än de andra skolornas mindre 
och uppdelade hallar. Den verkar också i större utsträckning kunna användas till 
alternativa aktiviteter (utställningar, fritidsverksamhet et cetera). Samtidigt saknar den 
del av Johan Skytteskolan som ingår i undersökningen högstadium och har betydligt 
färre elever än de andra skolorna.
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Rumssamband
Entrémiljöernas koppling till andra delar av lokalerna ser olika ut på de olika skolorna. 
På Sjöviksskolan är de äldre elevernas entré kombinerad med skolans huvudentré, 
där även expedition och reception är placerad. Bobergsskolan har en separat huvu-
dentré för besökare. Johan Skytteskolan har en stor gemensam entréhall, med flera 
separata ingångar, som ansluter till expedition, bibliotek och matsal. Att biblioteket 
placerats i entréhallen beskrivs i positiva ordalag. En lärare i årskurs 4–6 på Johan 
Skytteskolan säger: ”Att det liksom är centralt, att det första du kommer in till är biblio-
teket. Det är positivt!” [4:111]

En lärare mot fritidshem på samma skola ser dock en problematik i att bland annat 
bibliotekets placering lockar elever som egentligen ska gå ut på rast:

Ett av de stora problemen vi har i vår hemvist som ligger precis ovanför oss är ju 
att elever som ska gå ut på rast lockas av den här ytan och stannar kvar i stället 
för att gå ut. Om trappen hade varit lite mer vriden kanske, på sista… att de 
kommer i riktning åt rätt håll så kanske en av tio hade gått ut i stället. Nej men, 
det är jätteenerverande att de inte går ut utan stannar kvar. För det lockar ju, de 
går dels förbi biblioteket – åh vad mysigt – och pingisbord och så yta att springa 
runt i. Och det är kallt ute. Då är det klart att man stannar här, det hade jag 
också gjort. Men det tar på krafterna. [4:110]

Ytterligare en lärare på samma skola menar att det vore bra om även elevhälsan fanns 
i anslutning till entréhallen i stället för högst upp i byggnaden. Johan Skytteskolans 
expedition ligger i en separat korridor med dörr mot entréhallen, vilket gör placeringen 
mer skyddad men det ställs högre krav på tydlig skyltning för att besökare ska kunna 
hitta dit. Sjöviksskolans expedition ligger däremot öppet i entréhallen, i anslutning till 
receptionen. På Sjöviksskolan innebär den mer öppna placeringen att de som arbetar 
där störs om elever uppehåller sig i entréhallen (se ovan om elevsociala ytor).

Det blir ju ett häng där, det blir jättestörande för de som sitter där. Vi har arbets-
rum som ligger där och det blir jättestörande. Just det här med trapphänget 
blir perfekt för de som kan hålla på och så där, och egentligen så ska vi ha en 
öppen reception, som man både ska kunna arbeta i och även kunna ta emot 
besökare, men den används inte nu på grund av just den anledningen: det går 
inte att arbeta utan att ha stängd dörr största delen av dagen. [5:83]

Johan Skytteskolans mer skyddade expedition ställer å andra sidan högre krav på 
tydlig skyltning för att besökare ska kunna hitta dit. 

Figur 36: Rektorsexpedition på Johan Skytteskolan.
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Huvudentrén på Tellusborgsskolan är betydligt mindre än de andra skolornas en-
tréhallar och består enbart av en bemannad reception. En lärare mot fritidshem lyfter 
att personalrummet placerats i anslutning till skolans huvudentré och beskriver detta 
som något positivt. 

Jag tycker att det finns en fördel med att personalrummet är precis vid entrén, 
just när man ska möta upp, eller om det är föräldrar som står och ser förvirrade 
ut eller något så där. Om någon är på lunch eller är borta så finns det, så rör det 
sig människor runt personalrummet som kan fånga upp saker, det tänker jag 
faktiskt. [8:217]

En tydlig synpunkt från den deltagande personalen på Johan Skytteskolan är att det 
är positivt att det finns många toaletter i anslutning till entréhallen. En lärare i årskurs 
4–6 säger:

Jag tänkte säga en sak som är positiv. Det är att det finns så många toaletter 
här nere. Det är verkligen jätte-, jättebra. Det finns många toaletter uppe på 
hemvisterna också, men här har de ju möjlighet att kunna gå lite avskilt och att 
det inte är några kompisar som behöver stå utanför. Så det är en fördel. [4:111]

Det ses dessutom som extra positivt att några av toaletterna ligger i direkt anslutning 
till entrédörrarna. En annan lärare på samma skola fyller i: ”Man behöver inte gå in 
för att gå på toaletten. Nu kanske eleverna springer in ändå, men tanken är ju väldigt 
god.” [4:111] Detta lyfts även som positivt av eleverna på Johan Skytteskolan. En elev i 
mellanstadiet säger:

Det är också bra att vi har – alltså vid entrén – vid två entréer så har vi i alla fall 
toaletter. Eller jag tror vi har fler, men det finns några entréer vi inte brukar an-
vända som brukar mest vara för vaktmästaren eller lärare att snabbt ta sig ut på 
baksidan till exempel. Men vi har tre som vi brukar använda här på framsidan. 
Vid två av dem så finns det i alla fall toaletter. [10:357]

På Sjöviksskolan anser en lärare i årskurs 7–9 att det tvärtom saknas toaletter i 
entrén för äldre elever. Toaletter i anslutning till entrén används inte enbart till toalett-
besök. Under den varma årstiden är det också positivt med tillgång till dricksvatten. 
På Bobergsskolan anser en av de deltagande lärarna (årskurs F–3) att tillgången till 
dricksvatten skulle kunna förbättras:

Jag tänker att det kanske skulle behövas en drickstation utanför hemvisten, för 
att eleverna… det är inte alltid det funkar att de kommer in och går i en hemvist, 
för det är otryggt om de är där ensamma. Och då upplever vi att det är en pro-
blematik att det inte finns någonstans att dricka. Det är klart de är törstiga om 
det är 26 grader ute. [1:59]

Som förslag till förbättring anser läraren att dricksvattenfontäner kan placeras mellan 
entrén och hemvisterna så att eleverna slipper gå in själva i hemvisten för att dricka 
vatten.

Orienterbarhet
En aspekt som ofta kopplas till entrén och dess samband med övriga delar av skolan 
är orienterbarhet. I materialet från gåturerna finns både positiva och negativa syn-
punkter kring detta. Skillnaderna tycks ofta bero på vilket perspektiv synpunkten 
utgår från, om man talar som extern besökare, anställd personal eller ur ett elevper-
spektiv. En lärare i årskurs F–3 på Bobergsskolan anser att byggnadens struktur i sig 
innebär att det i allmänhet är relativt lätt att orientera sig i skolan:

Men samtidigt är det ju väldigt basic om en vårdnadshavare frågar, var är du, 
och den ska ha ett möte, då upplever jag att det är väldigt lätt att förklara vart de 
ska. Det är väldigt tillgängligt. Gå in genom huvudentrén, uppför trappan, rakt 
fram. Där är jag. På vissa andra skolor kan det vara så här: ja, det är en korri-
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dor och sedan kommer nästa korrid… Nej, jag kommer och möter dig, det blir 
lättast så. På så sätt är den ju väldigt tillgänglig tycker jag. [1:88]

På Tellusborgsskolan beskrivs det tänkta flödet genom lokalerna som mindre tydligt. 
Externa besökare möts oftast upp vid expeditionen. En lärare mot fritidshem menar 
att trapphusens dimensionering riskerar att skapa osäkerhet, eftersom besökare kan 
bli ställda:

Då tror jag det är många som blir lite ställda att man tänker ”kan det här vara 
vägen upp till hela huset eller har jag missat något?” liksom, för att den känns så 
liten om man tänker att det här måste vara någon special, det här kan inte vara 
den trappan jag ska gå upp. [8:238]

Tellusborgsskolan har även flera separata entréer, som inte har samma tydliga kopp-
ling till elevernas ålder eller hemvisttillhörighet som entréerna på de andra skolorna. 
En entré som problematiseras särskilt är den entré som leder till husets baksida. 
Entrédörren leder mot gatan bredvid skolan och är placerad i direkt anslutning till 
en cykelväg, och när elever samlas utanför entrén finns det risk för olyckor. Skolan 
har testat olika lösningar för att få eleverna att använda andra entréer, men eftersom 
dörren utgör en utrymningsväg kan den inte hållas låst från insidan. När gåturerna 
genomfördes hade dörren försetts med kodlås för att undvika att obehöriga tar sig in, 
men den var öppen för elever och andra som hör hemma på skolan.

På Sjöviksskolan anser en lärare i årskurs 7–9 att det tänkta flödet genom entréhal-
len visserligen är tydligt, men att det saknas orienterande skyltning som pekar ut vart 
man ska sedan:

Jag tycker att det finns en ganska tydlig riktning vart man ska gå, var flödet är 
med stora trappan i mitten. Sen är det svårt att orientera sig. Nu tänker jag om 
man är ny och kommer precis in, så är det svårt att veta var är åttorna, var är 
sjuorna var är sexorna. Man skulle behöva ha en tydlig, kanske karta eller skyltar 
på något sätt. [3:58]

En särskild omständighet i detta sammanhang är att gåturerna genomfördes under 
Covid 19-pandemin, vilket bland annat har inneburit att många receptioner har varit 
obemannade och att antalet externa besökare varit kraftigt begränsat. En lärare i 
årskurs F–3 på Bobergsskolan menar att en del skyltning av mer föränderlig karaktär 
behöver ombesörjas av skolan själv:

Vi måste sätta upp skyltning, och jag tänker sedan när vårdnadshavare är väl-
komna in igen så behöver de också se var deras barn är. Men det går ju inte att 
bygga in i skolan, för att skriver man årskurs 1 så kanske inte det passar nästa 
läsår, så att det måste ju vara något som vi själva gör. [1:88]

Liknande uttalanden finns även i materialet från Tellusborgsskolan. En del skyltning 
kan vara mer permanent, men skyltar som visar vägen till exempelvis specifika års-
kurser kan behöva bytas ut från år till år. Ur ett besökarperspektiv verkar det dock ge-
nomgående finnas brister vad gäller orienterbarhet. Sakkunnig i tillgänglighet tar upp 
detta vid flera tillfällen och påpekar såväl bristande skyltning som otydliga huvudentré-
er. I en kommentar från Johan Skytteskolan framgår båda dessa aspekter:

Orienterbarheten? Ja, alltså den är ju väldigt dålig här, eller vad man ska säga, 
man uppfattar ju för det första inte vilken som är huvudentrén – det finns inget 
som är särskiljande för huvudentrén, så man har ingen aning om vilken det är. 
Man går och liksom yrar runt så här. Och utvändigt saknas det orienterande 
skyltning, som gör det tydligare. […] Och skyltningen [inomhus] är ju inte bra, för 
kommer man in genom entrén där borta så är ju till exempel skylten för rektors-
expeditionen riktad åt det här hållet, vilket gör att man ser den ju inte liksom. 
[4:113]

Orienterbarhet – och tydlighet – är också viktigt ur ett elevperspektiv. En representant 
för elevhälsan säger följande avseende Johan Skytteskolans stora entréhall:
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Ja, men jag kanske vill haka i lite det kring orienterbarheten, att det kan ju skapa 
rätt så stor förvirring liksom, att inte… Det här med vart ska jag gå någonstans 
och vad händer på den här ytan och liksom alla sådana oklara liksom fysiska 
miljöer kan ju skapa stress, mer hos vissa elever än hos andra. Men om man 
ska liksom tänka in hela gruppen så är det någonting som kanske skapar stress 
i onödan, att det är otydligt. [4:117]

Sammanfattningsvis, ur ett allmänt perspektiv verkar såväl Johan Skytteskolan som 
Bobergsskolan och Sjöviksskolan redan i byggnadernas utformning stödja en god 
orienterbarhet. Det finns inga långa och vindlande korridorer och byggnaderna visar 
tydligt hur flödena från respektive entréhall är tänkta att gå. Det finns dock ett genom-
gående behov av tydligare skyltning, av såväl permanent som mer tillfällig karaktär. 
De skyltar som riktar sig till externa besökare (orienterings-tavlor, expeditionsskyltar et 
cetera) är mer permanenta och ombesörjs oftast i byggprojektet. Skyltning som visar 
vägen till exempelvis specifika årskurser kan å andra sidan behöva förändras från år 
till år och behöver därför ordnas av skolverksamheten.

Flexibilitet
På Bobergskolan har torkrummet utrustats med mobila vagnar på vilka man kan 
hänga upp ytterkläder som behöver torkas. Dessa beskrivs av en lärare i lågstadiet 
som effektiva. För att skapa än mer effektiv användning av entréns yta önskas skohyl-
lor mot väggarna. Så som entrén är dimensionerad i nuläget upplevs den av flera i 
personalen som för trång i relation till antalet barn och att då flytta skohyllor från pas-
sagen till väggarna hade frigjort mer golvyta. En lärare visar på en outnyttjad yta inne 
i entrén på bägge sidor av vindfånget. För att nyttja ytan föreslås att placera hängning 
av ytterkläder som inte behöver torkas i torkrummet. En annan lärare visar på ytan 
närmast trappan på motsatt sida från entrén och beskriver den som rymlig och en yta 
som kanske kunde nyttjas mer effektivt. 

Den totala ytan för passage, kläd- och skoförvaring på Bobergskolan upplevs dä-
remot av flera deltagare som trång. En lärare beskriver skillnaden i hur entréns totala 
yta upplevs när det är många elever som ska in samtidigt, till skillnad från under den 
pågående gå-turen då få människor vistas där samtidigt. 

Just när, säg 200 elever ska in samtidigt, då är det en väldigt liten plats. Det här 
är ju faktiskt den plats som kommit upp på våra trygghetsenkäter som den mest 
otrygga bortsett från omklädningsrum. Det blir så mycket knuffar som inte ens 
är med mening, men det kan upplevas så. Torkskåpen är också rätt små. [1:79]

Social miljö
När entréer diskuteras i materialet utifrån social miljö handlar det i första hand om 
trygghetsfrågor, ofta kopplat till sociala situationer och trängsel. En lärare i årskurs F–3 
på Bobergsskolan beskriver de yngre elevernas entré som rymlig i sig, men menar att 
det uppstår problem när 200 elever ska passera samtidigt. Läraren påpekar att den 
platsen – tillsammans med idrottssalens omklädningsrum – pekats ut som särskilt 
otrygg i skolans trygghetsenkäter. För de yngsta eleverna beskrivs det som att träng-
sel leder till oavsiktliga knuffar, vilket riskerar att skapa konflikt, men också att kläder 
kan tappas bort i den stora entréhallen när många elever rör sig samtidigt på en liten 
yta. En lärare i förskoleklass beskriver det så här:

Det är trångt till ytan för barnen, för att vi är ju då 200 barn, liksom att det 
kommer många barn, och ofta ganska samtidigt. Då har de svårt att röra sig, 
och då blir det lätt en konflikt för att man får en liten knuff som egentligen inte 
är meningen. [1:73]

Samma lärare föreslår ändringar i inredningen som ett sätt att motverka problemen: 
”Om man skulle kunna nyttja väggarna som kommer på sidan av entrén. Och sedan 
har man ytterligare några skohyllor skulle det bli mer luftigt.” [1:73] Lärare i de äldre 
årskurserna beskriver också entréerna som en möjlig källa till otrygghet. De blir ett 
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ställe där elever stannar kvar i stället för att gå ut på rast, och det uppstår situationer 
som lätt kan eskalera till konflikter. En lärare i mellanstadiet säger att:

Det blir samlingar av grupper som sitter på de här bänkarna eller går in mot 
torkrummet och leker lite med dörren och så där. Flera tillfällen har elever kom-
mit och grabbat tag i mig sagt att ’ja, men de stänger in den där eleven’ och hål-
ler för dörren. Oftast på en lekfull nivå, men ändå att det är ett utrymme där de 
samlas när de vill undvika att gå ut på rasten. Och där har vi ju liksom ingen… 
Ute på rasten så har vi ju rastvakter, men vi har ingen personal som är ansvarig 
för att ha koll på skotorget, utan det blir personalen som är i närheten. [2:69]

Risken för konflikter kan alltså i för de äldre eleverna kopplas både till en större själv-
ständighet – eleverna förväntas röra sig på egen hand mellan inne- och utemiljön – 
och till en mer begränsad vuxennärvaro. Entréernas funktion i den sociala miljön tas i 
materialet även upp ur ett mer renodlat vuxenperspektiv. En lärare i F–3 på Bobergs-
skolan talar om ett fönster mot entréhallen från ett arbetsrum: 

Det är även ett fönster när man kommer in till höger mot ett arbetsrum, som blir 
lite så här tittut för eleverna. Så det skulle vi gärna se att det kanske inte ens 
finns där, beroende på hur ljuset blir med de övriga fönstren. [1:73]

En annan lärare på samma skola och i samma årskurser beskriver å andra sidan 
samma fönster i positiva ordalag:

Jag upplevde förra året när vi hade arbetsrummet med fönster, så tyckte jag att 
det var positivt att det var ett fönster ut. För vi hade ganska mycket elever som 
hängde på skotorget under rasten, och då såg vi dem, så vi kunde knacka på 
fönstret och peka. De kunde inte hänga här utan det var alltid någon som såg 
dem. [1:76].

I samma entréhall finns även högt sittande fönster till hemvister på andra våningsplan. 
Dessa beskrivs på ett mer odelat positivt sätt, både för att de ger en överblick över 
vad som händer i entréhallen och för att de har bidragit till att skapa kontakt mellan 
arbetslagen under corona-pandemin. En lärare efterfrågar plats för informella möten i 
anslutning till entrén:

På något sätt att ha bord att sitta vid. Det kan ju finnas de gånger när en för-
älder kommer förbi – ”kan vi sätta oss ner och samtala”, så jag tycker att det är 
väldigt få möjligheter där över huvud taget. [2:74]

Således finns ytterligare funktioner i eller i anslutning till entréhallen som lyfts av per-
sonalen. 

Inredning
Ytterdörrarna återkommer också som ett problemområde. En lärare på Johan Skytte-
skolan beskriver att:

Dörrar ut och in är jättesvåra dörrar för barnen att hantera. Några öppnas auto-
matiskt och slår upp och då får man dörrarna på sig. Kommer väldigt fort. De 
fungerar dåligt över huvud taget, de är ofta trasiga. Svårt för yngre elever, även 
för oss vuxna att öppna dem för de är så tunga att öppna. Och det passerar ju 
1 000 elever minst per dag genom de här dörrarna. Så det är tufft. Och även 
handikapp-entré och möjligheten för handikapp[anpassning] är inte tillräcklig. 
Det saknas knappar som sitter så att de kan trycka på dem i rätt höjd om man 
sitter i rullstol till exempel. [4:116 214–215]

Även elever på Johan Skytteskolan tar upp problematiken med ytterdörrar, att de är 
tunga om dörrautomatiken är trasig vilket den tyvärr ofta är. En elev beskriver också 
hur svårt det är att komma ihåg att trycka på dörröppnaren när man har bråttom, då 
blir det ofta att man rycker i dörren fast man inte får. Problemet med tunga dörrar 
är störst för yngre elever. En lärare mot fritidshem på Tellusborgsskolan menar att 
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dörrarna är tunga för de yngre eleverna, men att de äldre nog inte har några problem. 
På Sjöviksskolan beskrivs frustrationen över att det ofta är flera ytterdörrar som är 
trasiga och att det är olika tillverkare till olika delar av dörrarna vilket gör hanteringen 
av felanmälan besvärlig.

Dörrarna in till torkrummen på Sjöviksskolan fungerar inte som de ska vilket re-
sulterar i att våta kläder inte hinner torka innan de ska användas igen. Vaktmästaren 
beskriver även andra problem med dörrfunktionen:

Just när vi kommer till torkrummen. Det är dörrarna, alltså vi har precis hållit på 
att fixa med dem för de hänger på en skör tråd, det krävs väldigt lite för att de 
ska lossna från sitt fäste upp till reglaget där. Och undertill så är det bara en 
liten plastpigg som avgör om den håller sig på plats. Så det finns många ställen 
där det kan gå fel, bara för att en dörr ska fastna, som det har gjort, och barn 
har fastnat på insidan och fått panik. Så det behöver man se över, för det första 
att de inte är så tunga, det finns ju bra mycket lättare dörrar, och sen starkare 
fästen, som inte går sönder så lätt. [5:80 121]

Bobergsskolans förskoleklass använder mobila upphängningsvagnar som körs in i 
torkrum. ”Vi har externa vagnar där barnen i förskoleklass hänger upp sina blöta klä-
der och så kan vi köra in dem i torkrummen, vilket vi tycker är jättepositivt.” [1:72]

I Sjöviksskolans entré finns en gradäng som är tänkt för samlingar, men en lärare 
upplever att den inte används så mycket, eftersom det är svårt att skapa fokus då 
ytan samtidigt är en transportyta. Elever på Johan Skytteskolan lyfter fram att det är 
bra med möjligheten att sitta ner i en mjuk soffa i entrén. I det här fallet består soffan 
av kvadratiska mjuka klossar som går att ställa ihop i olika formationer. På Tellus-
borgsskolan finns en soffa i anslutning till receptionen. Personalen lyfter fram att den 
används som väntplats för besökare.

Torkskåpen uppskattas av elever på Johan Skytteskolan, kläderna blir torra innan 
nästa rast och utrymmet räcker till alla som behöver hänga in blöta kläder. På Johan 
Skytteskolan har alla årskurser i F-6 torkskåp men antalet skiljer sig åt mellan års-
kurserna. I lågstadiet och årskurs 4 har varje hemvist tre torkskåp som delas av tre 
klasser, medan det i årskurs 5 och 6 är totalt sex klasser som delar på ett skåp. 

Skoförvaring
För liten yta för skoförvaring kan ge upphov till konflikter då många barn kommer in 
samtidigt, något som tycks vara ett problem på två av skolorna, främst i entrén för de 
yngre eleverna.

Figur 37: Skoskåp med låsbar funktion, Johan Skytteskolan.
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De skoskåp som används på tre av skolorna har möjlighet till hänglås vilka ibland 
används, ibland inte. De får positiva omdömen kring funktion, men då de är av plåt blir 
miljön lätt slamrig, och de skåp som används är svåra att laga om plåten böjs, enligt 
en i personalen på Johan Skytteskolan. På Sjöviksskolan efterlyses extra skohyllor till 
besökare. 

Likaså efterfrågas lösningar för märkning av skoskåp då elever ofta behöver ägna 
tid åt att leta efter sina skor i de stängda skåpen. Det är inte helt enkelt hur det skulle 
gå till då det behöver vara flexibelt inför nya elever varje läsår, men någon lösning där 
det enkelt går att byta namn på skåpet hade underlättat för verksamheten. 

Visuell miljö
Resultat från de pedagogiska gåturerna på Johan Skytteskolan visar på vissa brister i 
fråga om tillgänglighetsaspekter.

Sedan saknas det ledstråk i golvet för de som behöver det, i alla fall till de vikti-
gaste funktionerna kan jag tycka. Man hade också kunnat jobba med färg, alltså 
komplettera med färgremsor i golv, eller gjort det liksom mer pedagogiskt vart 
man ska. Så att det är väl det, tycker jag, som är bristen. Det är ju väldigt, det är 
en fin miljö, det är ombonat och det känns inbott och mysigt liksom och så, men 
det finns en del brister i orienterbarheten tycker jag. [4:115]

På samma vis finns det brister att åtgärda på Sjöviksskolan enligt konsult för tillgäng-
lighet: ”Vi har missat en del tillgänglighetsgrejer. Utvändiga orienteringstavlor, invändi-
ga orienteringstavlor, orienterande skyltning, hörslinga i receptionen, och en del övrigt 
liksom orienterande, dörrskyltar och hisskyltar och så där. Lite dålig ljushetskontrast.” 
[3:64]

Matsalar
Matsalen är en del av skolans lokaler som i första hand byggs, planeras och används 
för ett mycket specifikt syfte: servering av lunch och mellanmål. Samtidigt är matsa-
len stor till ytan, och ofta den enda plats i skolan där större samlingar och möten kan 
äga rum, vilket innebär att den ofta planeras eller används även för sådana syften. Vid 
planering av matsalslokaler är flöden en viktig aspekt, eftersom lokalen samtidigt ska 
medge att personer rör sig mellan serveringsstationer, sitt-platser och diskinlämning 
och att man kan sitta ner och äta i en tillräckligt lugn miljö.

De undersökta skolornas matsalar har utformats på olika sätt och ger därför olika 
förutsättningar. Matsalarna på Bobergsskolan och Sjöviksskolan är stora lokaler med 
högt i tak, som har delats upp i avdelningar. Matsalen på Johan Skytteskolan är som 
en följd av det lägre elevantalet betydligt mindre, och rummet har inte samma takhöjd. 
Även Tellusborgsskolans matsal är mindre än och har lägre takhöjd även om den 
planerade kapaciteten där är större än på Johan Skytteskolan. På Bobergsskolan, 
Sjöviksskolan, och Tellusborgsskolan leder kommunikationsstråk genom matsalen. 

Flöden och social miljö
Matsalen är en miljö karaktäriserad av stora flöden av elever under en kort tidsperiod. 
Därför blir även vägarna in och ut en fråga för hur väl lokalen fungerar. Till exempel 
riskerar det att bli köer om många elever kommer samtidigt. Bobergsskolan kan enligt 
flera lärare ha köer med hundratals elever, vilket lätt kan generera konflikter. ”Vi kom-
mer jättemånga samtidigt och tar mat, det blir inte liksom tio i taget, utan det kommer 
ju 200 barn typ, en klunga.” [1:36]

Eleverna går till matsalen i grupper, och de yngre eleverna följs av sina lärare. An-
komsten till matsalen verkar ha planerats för att alla inte ska komma samtidigt, men 
trots detta upplever flera deltagare att det blir stopp i flödet vid serveringsstationerna. 
En lågstadielärare menar att detta leder till stress i själva serveringen:

Ja, och då känner jag just med de yngre barnen, alltså nu i trean lägger jag inte 
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upp mat, men jag har behövt sitta och liksom typ kasta upp mat för att de ska 
hinna ta den och hinna äta, så därför hade jag önskat fler matstationer. [1:36]

På Tellusborgsskolan är eleverna äldre och mer självständiga, och där är det än vikti-
gare med en god planering av flödena – och att planeringen följs. En representant för 
skolledningen säger:

Det är väldigt svårt tycker jag att försöka analysera flödena i matsalen, är det 
pannkaka, då finns det de, och det är många, då äter de två gånger om dagen, 
då springer de ner på en 15-minuters rast och käkar, vilket gör att då blir det 
stopp. Och då kan vi inte förstå varför det blev stopp. Har vi vikarier, många, då 
blir det kaos, för då funkar inte flödena för att någon har släppt [eleverna] tidiga-
re, då räcker det med att två klasser har släppts in tidigare, då är det 60 barn till 
som kommer, det är inte beräknat, och då blir det ju stopp. [8:164]

Samma deltagare säger att skolan har arbetat medvetet med schemaläggning av 
lektioner runt lunch för att förhindra att elever kommer för tidigt och börjar köa innan 
matsalen har öppnat. Att sätta in fler serveringslinjer är ett sätt att skapa mer effektiva 
flöden och motverka köbildning, men serveringsdiskarna tar också upp plats på gol-
vet, vilket innebär mindre yta att möblera med bord och stolar. På Sjöviksskolan lyfter 
även en elev i mellanstadiet problematik kring schemaläggning:

Klassen som kommer efter oss, som är sexorna, de brukar oftast inte hålla sin 
mattid, och brukar komma tidigare än vad de ska komma. Och då hinner man 
inte äta upp sin mat och då blir det oftast väldigt lite utrymme. Och man måste 
skynda på, även om vår rast inte har börjat. Då måste vi vänta in innan vi får gå 
ut. [11:208]

Tillgången till tvättställ vid ingången varierar, men generellt anses det vara för få. Vid 
Sjöviksskolan har bristen på tvättställ lett till att en del grupper i stället tvättar händer-
na i hemvisten för att undvika långa köer och konflikter. Flödena för servering i matsa-
len är svåra att hantera enligt en lärare på Bobergsskolan:

Serveringsdiskarna ser jag är åt fel håll. För det är exakt det som händer, det blir 
en trängsel här [serveringsyta i stora matsalen], och ibland är det nästan svårt 
fysiskt att ta sig förbi. Så, kön börjar liksom ringla sig åt fel håll, och så ska folk 
också börja gå ut. Det kanske hade varit bättre att vända på dem. […] Finns det 
möjlighet för ytterligare en serveringsdisk, som ett förslag? I alla fall att vända 
dem 90 grader, diskarna, kanske skulle vara en lösning. [2:56]

Elever på Johan Skytteskolan menar att det är långa köer vid serveringen även om 
det blivit bättre sedan man ökade antalet köer. På Sjöviksskolan är matsalen samtidigt 
en transportyta för andra syften, vilket bidrar till flöden av elever som skapar ytterliga-
re rörelse i måltidsmiljön. 
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Figur 38: Planlösning matsal, Johan Skytteskolan.

Det är många elever som är här samtidigt, det är inte heller bra, så det gör 
att ljudvolymen går upp. Det är många elever, det är även en genomgång till 
idrottshallen, upp till slöjdsalarna, till musiksalen, till skolsyster, alltså det är ge-
nomgång, det är elever som äter, vissa ska upp från idrottshall, vissa ska ner till 
idrottshallen, vissa ska till biblioteket, alltså det är svårt att få elever som äter att 
ha en lugn stund i matsalen. För då kommer det några som ska förbi, och ja, jag 
vet inte. Men, ja, det finns ju möjligheter här, men det skapar också mycket oro 
för att det är så stort. Och ja, det är ju väldigt inbjudande till lek. [5:85]

Bobergsskolan och Sjöviksskolan har en lösning med avdelad matsal, där ingångarna 
ligger på motsatta sidor och ingång sker från två olika håll, och servering sker vid två 
olika stationer. Flödena av elever går således inte genom hela matsalen vilket flera av 
lärarna ser som positivt. Kommunikationsytan i matsalen är alltså inget huvudstråk, 
utan eleverna håller sig i huvudsak till den sida av matsalen som ligger närmast deras 
hemvist. Den rörelse som ändå sker genom matsalen är begränsad. Samma lärare 
lyfter också att det kan vara positivt i sig att ha en mer öppen kommunikationsyta:

Och också, tänker jag, avsaknaden av korridorer gör att det lugnar sig, just att 
det är så öppet. För att när det blir – jag upplever ofta att när det blir just de här 
klassiska korridorerna, så blir det mer stök. Det blir liksom mer spring, det ser ut 
som en löparbana för dem i huvudet liksom. [2:19]

På Tellusborgsskolan fungerar matsalen som kommunikationsstråk mellan skolans 
idrottssal och övriga lokaler. Det finns även entréer utifrån från två håll. Enligt den 
deltagande personalen innebär detta trängsel och risk för konflikter när elever kan 
komma in från två håll, men kön endast går från ett håll. En fritidspedagog säger:
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Om man då kommer från andra hållet in i matsalen så måste man ju ändå hit 
och ställa sig i den kön, och det som händer då i stället är att vi får trängsel, de 
tränger sig in eller ställer sig före vilket leder till konflikter, och sen är det mycket 
att vi vuxna får stå och bråka med. Ser de att det är kö [ända in mot] expeditio-
nen så försöker de smita in. Så springer de runt, försöker smita in här och då 
går någon annan bakom ryggen och så där. [8:159]

Flöden av elever riskerar även att krocka med flöden av mat och material, vilket påpe-
kas som en säkerhetsrisk av en lärare på Johan Skytteskolan.

Jag vill säga en sak som jag egentligen tycker är lite farlig, det är att där eleverna 
kommer in för att hämta mat, det är också där som tillagningsköket ligger, vilket 
gör att personalen går med stora bleck precis där eleverna går in för att äta. 
Och det är ju lätt hänt att man skulle kunna krocka. Det hade ju varit bättre som 
på vår stora skola, där kommer kön från ett håll och matlagningsstället kommer 
från andra hållet, så de kommer ju med maten från andra hållet. Det hade varit 
mycket säkrare. [4:74]

På Johan Skytteskolan lyfter deltagarna att det uppstår krockar vid diskinlämningen. 
Enligt en av lärarna går eleverna in från två håll, möts på mitten och vet inte riktigt vart 
de ska ta vägen. En annan lärare antar att det beror på att det tar för lång tid att gå 
från ett håll, och en av de sakkunniga inom inredning kopplar detta till köbildning: 

Det är nog inte tänkt så från början, det är nog tänkt att man ska gå in genom 
en dörr och ut genom den andra, men om det är för liten kapacitet så blir det 
problematiskt, för då kommer ju folk att börja vara kreativa. [4:137]

Flexibilitet
Eftersom matsalen utgör en förhållandevis stor del av skolans totala yta samtidigt som 
dess servering av mat och mellanmål sker under en begränsad tid av dagen finns 
starka incitament för att skapa multifunktionalitet och flexibilitet i lokalerna. Bland en 
skolas elever finns också en stor variation av enskilda behov, exempelvis på grund 
av fysiska eller neuropsykiatriska funktionshinder, och matsalen behöver möta dessa 
behov, till exempel genom möjlighet att erbjuda en lugnare måltidsmiljö för elever som 
behöver det.

Flera lärare beskriver att Bobergskolans matsal går att nyttja effektivt. Dels är den 
uppdelad på två rum, dels är den ena delen är utrustad med en scen och den andra 
med en projektor. En lärare funderar på om inte en ytterligare uppdelning av en av 
salarna skulle skapa än ännu bättre matsalsmiljö. 
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Figur 39: Scen som går att fälla ut i matsal, Bobergsskolan.

På Sjöviksskolan diskuteras behovet av fler mindre rum i matsalen. I nuläget är det två 
rum varav ett mindre, och i den större salen finns det en scen som ligger upphöjd och 
upplevs som ett rum i sig med hjälp av draperier som går att dra för. En lärare i fritids-
hem beskriver hur ytan uppe på scenen, bakom draperiet, används som en yta för 
elever i behov av mer avskildhet, men att det inte räcker som avskärmning, det känns 
inte tillräckligt avskilt och lugnt. Samtidigt lyfts behovet av en scen i och med att det 
inte finns någon aula på skolan, och en lösning med väggar kring den ytan skulle 
innebära att möjligheten att nyttja scenen försvinner. Elever på skolan poängterar att 
ytan uppe scenen är bra om man vill ha lite lugn och ro men att det är alldeles för lite 
platser där. Tellusborgsskolan nyttjar också sin utemiljö för att utöka antalet sittplatser. 
När vädret tillåter sätter sig många elever på bänkar på skolgården, vilket innebär att 
trycket på sittplatserna inomhus minskar.

Matsal

Matsalsdel som kan
användas som scen

Matsal

Diskinlämning

Figur 40: Planlösning matsal, Sjöviksskolan.
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Figur 41: Scen i matsal, Sjöviksskolan.

Inne i matsalen på Sjöviksskolan ryms även en cafeteria, intill matsalens scen. Två 
lärare i fritidshem påtalar att det är svårt att nyttja cafeteriafunktionen. Dels är ytan är 
liten, dels ligger den inne i matsalen vilket innebär krockar med servering av lunch och 
mellanmål. Om det ska vara relevant för högstadiet att nyttja cafeterian är det för sent 
att den öppnar efter att mellanmål serverats vid klockan 15, då det flesta högstadie-
elever lämnar skolan vid 16. De båda lärarna i fritidshem anser att den här typen av 
multifunktion innebär att det är svårt att nyttja elevcaféet. Det borde gå att hålla öppet 
mellan klockan 9 på och klockan 14.

En lärare på Bobergsskolan listar de aktiviteter som de använder matsalen till utöver 
måltider: större samlingar, uppträdanden, filmvisning, föreläsningar som går att hålla 
på såväl scenen som i den lilla salen med tillgång till projektor. Innan pandemin kunde 
de även ha föräldramöten. Samtidigt poängterar en av lärarna att nyttjandet säkert 
hade varit än större om det inte vore pandemi. Flera lärare instämmer och understry-
ker att det är en stor resurs för personalen att kunna samlas många på samma plats. 
Däremot används den inte till undervisning för elever i dagsläget. En lärare påtalar 
fördelen med att det finns en ljudanläggning inne i matsalen som de har använt till att 
spela musik under mellanmålet för att skapa en mysig stund, liksom att de musik varje 
fredag. På Johan Skytteskolan används matsalen ibland av fritidsklubben, annars 
används den i huvudsak till måltider. 

En hemkunskapssal som ligger i anslutning till Bobergsskolans matsal var tänkt 
att avlasta matsalen som en mindre sal att sitta och äta i. Exempelvis för elever med 
behov av avskildhet. Två lärare på Bobergskolan menar att den inte har använts 
till detta ändamål mer än ett fåtal gånger. Däremot menar läraren att den ordinarie 
matsalen tycks tillgodose behovet av lugnare platser. Ett bord som har placerats i ett 
hörn där det inte passerar så många används ofta av elever som vill sitta mer ostört 
och en lärare menar att fördelen med den placeringen är att eleverna då ändå är med 
i gemenskapen.

Tellusborgsskolan har en liten matsal i direkt anslutning till den stora matsalen som 
kan användas av elever som behöver äta mer enskilt. Enligt en representant för skol-
ledningen nyttjas den delen även flitigt till andra typer av aktiviteter.

Sen har vi lilla matsalen och den använder vi ju i andra mötessammanhang. När 
vi har [möten med socialtjänsten] eller större föräldramöten med flera personer 
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så har vi använt den för att man också inte ska behöva gå upp i skolan utan gå 
direkt in. Så att vi använder den ju flitigt men det kan ju vara så att vissa veckor 
är det bara mat och vissa veckor har vi haft föräldramöten och symöten och 
så ska det vara skolråd och sen är det [personalmöten] och då är det jätteflitigt 
användande av den. 

Även den större matsalen används till den här typen av aktiviteter. En deltagande 
lärare nämner också mer elevsociala aktiviteter som avslutningsmiddag och disco. 
Att utnyttja någon av matsalarna vid tider i direkt anslutning till lunchen kräver dock 
samordning med köks- och städpersonalen.

En representant från elevhälsan på Bobergsskolan beskriver hur skolans matsal 
erbjuder flexibla lösningar utifrån elevers olika behov. Att det finns större och mindre 
rum att välja på liksom ett helt avskilt, angränsande rum. Det mindre av matsalens 
rum som är avgränsat med draperier upplever personen som särskilt lugnt, delvis tack 
vare draperierna men kanske även den lägre takhöjden.

Inredning 
Matsalens inredning är en viktig del av dess funktion, både vad gäller helhetsintrycket 
och vad gäller mer konkreta faktorer som ljudmiljö och trängsel. När skolor byggs i 
Stockholms stad ingår normalt inte lös inredning i själva skolbyggnadsprojektet, utan 
köps in direkt av skolan från stadens upphandlade leverantörer. Detta innebär både 
att ansvaret för inredningen faller på skolledningen, och att byggnad och möbler ham-
nar under olika budgetposter.

Flera deltagare vid de pedagogiska gåturerna ger förslag till förbättringar av mat-
salarnas inredning. På Sjöviksskolan och Johan Skytte, handlar dessa förslag om 
att göra atmosfären mer ombonad, med fler avdelare, gröna växter och konst. På 
Bobergsskolan finns draperier i en del av matsalen som bidrar till att göra miljön om-
bonad, men som samtidigt beskrivs som en risk i skolmiljön:

Nackdelen med draperier, särskilt där barnen rör sig mycket, är ju att de leker 
med dem, eller att de går rakt in. Alltså, de draperierna här, det händer ju att 
[eleverna] går rakt ut från ett draperi, och så kommer någon passerande i andra 
riktningen. 

En annan säkerhetsrelaterad inredningsfråga som lyfts på Bobergsskolan är valet av 
golvmaterial. Golvet i skolans matsal består av terazzoplattor med inslag som ser ut 
som krossat glas, och en lärare lyfter detta som ett praktiskt problem:

En sak som inte har tagits upp som jag tänkt på nästan varje lunch. Det tappas 
ju glas här på golvet, och de går i tusen bitar. Då är det inte så bra med ett golv 
som ser ut som glasbitar. Det blir lite farligt, för man står och sopar och sopar 
och så tänker man att nu är alla glasbitar borta, och sen så ser man, nämen där 
är det ju jättestora bitar. Så ett annat golv vore att önska. 
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Figur 42: Bobergsskolans matsal med draperier som ger möjlighet att dela upp salen 
ytterligare.

Att anpassa matsalens möblering för både barn i olika åldrar och vuxen personal kan 
vara en utmaning. Yngre barn kan exempelvis ha svårt att sitta på bänkar, menar en 
lärare på Bobergsskolan. ”För att då är det svårt att sitta och äta, det är lätt att det blir 
snurren i stället, eller att de ligger eller… Så att det ser ju väldigt trevligt och trivsamt 
ut, men… Stolar är bra!” [1:91] Även de höga borden med barstolar som finns på 
Bobergsskolan ser en lärare som mer passande för äldre elever. 

Serveringsdiskar som passar mindre barn i höjd akan vara en ergonomisk utmaning 
för personalen. Detsamma gäller diskinlämningen som ska passa såväl de yngsta 
och minsta barnen som den vuxna personal som ska sköta matservering och disk. 
En lärare i årskurs F–3 på Bobergsskolan lyfter också att vissa av serveringsdiskarna 
har en problematisk utformning eftersom det inte finns en tillräckligt stor avställnings-
yta för tallriken. Detta innebär enligt läraren att ett flertal tallrikar tappas varje dag, när 
eleverna försöker ställa ifrån sig sin tallrik för att lägga upp mat.

Figur 43: Bobergsskolans matsal med diskinlämning i specialbyggt rum.
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Sjöviksskolans nyinköpta matsalsinredning beskrivs i positiva termer där stolar glider 
lätt och tyst över golvet, men den delen av möblemanget som består av begagnade 
stolar och bord fungerar inte ihop. En av lärarna beskriver problemet:

Det är precis så att det går att hänga upp tre stolar på ett bord. Det är barn, då 
åker den sista stolen ofta ner när de ska upp. Det är också svårt när de inte ska 
hänga upp stolen utan ska flytta in den för att det kommer någon efter, då är det 
jättesvårt att ta plats, det är liksom två millimeters marginal ungefär. [3:95]

Även under själva måltiden anses matsalsmöblerna svåra att hantera för de yngsta 
eleverna.

Det här funkar inte för, särskilt inte för de yngre. De klättrar, de kommer inte in. 
Skulle vi försöka sätta oss alla tre samtidigt då får man säga: Nu är det din tur, 
nu får du skjuta in stolen. Och nu är det min tur, akta dig så att du inte klämmer 
dig! Så jag tror att stolar utan armstöd hade varit bättre vid de här borden. Det 
är en sådan där ständig sak. Man ser någon som kryper under borden eller ut 
bakvägen för att de inte kan komma ut annars. [5:88]

En elev menar även att möblernas placering inte är optimal:

Jag tycker att det är väldigt trångt, för där när alla ska dra ut sina stolar, speciellt 
när det är två bord som står så här [stolsryggar mot varandra], då drar man ju 
ihop. Men det finns jättestor yta här, så här skulle man kunna sätta ett bord. Och 
så skulle man kunna sprida ut borden på ett bättre sätt och inte sätta ihop dem 
jättetätt. [10:319]

På två av skolorna upplever flera av deltagarna på de pedagogiska gåturerna att 
ljudvolymen är förvånansvärt bra för att vara i en matsal. En av förklaringarna som 
ges är valet av stolar. Stolar i plast eller trä avger inte hårda ljud när de flyttas, vilket 
stolar gör ofta i en skolmatsal. En lärare för mellanstadiet beskriver att det märks stor 
skillnad mellan de nya stolarna i plast och de stolar som skolan fått i begagnat skick. 
De senare har underreden i metall som ger ifrån sig mycket högre ljud när de flyttas. 
Läraren poängterar vikten av anpassad matsalsinredning:

De har ljuddämpning under sitsen och de går att hänga upp på borden för 
städning. Så det gör ju stor skillnad så klart, att de är optimerade, att möblerna 
är tänkta för utrymmet. [3:95]

Under coronapandemin gjorde flera skolor förändringar i matsalens möblering för att 
skapa mer avstånd mellan borden. En elev som deltar från Johan Skytteskolan upp-
lever att möbleringen i grupper om fyra är bättre än långborden som var innan, det är 
mer luftigt och lättare att gå till och från bordet.

Figur 44: Johan Skyttes matsal, möblering i grupp om fyra som en följd av pandemins behov 
av avstånd.
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Eleverna önskar hängare för kläder i direkt anslutning till matsalen för att snabbt kun-
na gå ut på rast efter lunchen. En lärare från Bobergsskolan beskriver det så här:

Ett önskemål från elever är att det också ska finnas möjlighet att hänga av sig 
jackor. Vi är uppe på plan fyra, och då vet jag att till exempel vid lunch, då har 
man varit längst ner och så måste de gå upp hela vägen för att hämta jackan, 
och så ner igen. [Det är en] sådan grej som eleverna själva väldigt gärna vill 
ha någon lösning på för att slippa springa upp och ner i trappen för att hämta 
jackorna. [2:70]

Förutom ytterkläder kan eleverna även behöva ha med sig idrottskläder, vilket en lära-
re på Bobergsskolan anser skulle kunna hängas i anslutning till matsalen vid lunchen. 

Om de fick skulle de ta med sig jackan ner och lägga den i en hög på golvet i 
matsalen. I kombination också med att skåpen som vi har uppe i hemvisten är 
så pass små, så särskilt nu på vintern är det svårt att rymma allt, om man har 
gympapåsen med sig, man har skolväska, man har vinterkläder, så är det allde-
les för trångt. Och det är också sådant som de hade velat gärna kunna hänga 
av sig här nere. Både skor och jacka, för att slippa ha skåpet så himla proppfullt. 
[2:72]

Ljudmiljö och visuell miljö
Skolmåltiden ska vara en källa till matglädje och avkoppling.vi Förutom god sche-
maläggning och socialt bemötande utgörs en stor del av förutsättningarna för en god 
måltidsupplevelse av matsalens fysiska förutsättningar. Ljudmiljö och visuell miljö är 
tillsammans med inredning och annan fysisk planering viktiga pusselbitar i skapandet 
av en väl fungerande måltidsmiljö. Av materialet från de pedagogiska gåturerna fram-
går att matsalarna på de utvärderade skolorna ofta utgör en bullrig miljö. Bristande 
akustiska förutsättningar kopplas i många fall till faktorer som inredning och flöden, 
vilka diskuteras under ovanstående rubriker. 

Både elever och personal på Sjöviksskolan ger uttryck för upplevelser av en bullrig 
miljö i matsalen. En potentiell förklaring är de begagnade möbler som utgör en del 
av möbleringen och som inte är anpassade för matsalsmiljön. Ett annan anledning är 
att vägen till matsalen från de yngsta elevernas hemvister passerar genom ett relativt 
smalt trapphus, där även elever som är på väg till och från idrottshallen ska passera. 
Där skapas långa köer av elever som väntar på att få tvätta händerna och komma in i 
matsalen. I dessa köer uppstår ofta höga ljudnivåer. En annan av de deltagande lärar-
na menar att entrén till matsalen för årskurs 4–6 och 7–9 fungerar betydligt bättre.

Fast det blir väldigt sällan köer, skulle jag säga, på mellan- och högstadiet. 
Lågstadiet har ju köer, men där är det ju också en vuxen som ser till, nu får du 
gå in, vi brukar ju skicka ner en vuxen så att det finns en vuxen här nere och sen 
får de gå in när de kommer, så att det inte blir kö, här, så att man inte står och 
hänger här ute, utan faktiskt försöker undvika köandet. För det är där det ofta 
sker konflikter. Så att, där har vi inte problem. Det är ibland det blir lite kö med 
att tvätta händerna, och det är ju rätt positivt tycker jag. [3:96]

Att de äldre eleverna är mer självständiga i sina förflyttningar innebär att flödet blir 
mer naturligt och att eleverna inte samlas på en begränsad yta lika länge. Även på 
Bobergsskolan upplever deltagarna i de pedagogiska gåturerna höga ljudnivåer i 
matsalen. Samtidigt betonar en av lärarna vikten av att arbeta med tydliga regler och 
rutiner för uppförande i matsalen, inte minst som en del av lokalen också fungerar 
som kommunikationsyta:

Om man inte gör något åt saken, om man bara låter dem prata fritt, då blir det ju 
extremt högljudd volym. Men där får ju vi ha rutiner för hur man håller det nere. 

vi     Riktlinjer för mat, måltider och fysisk aktivitet inom kommunala förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor i Stockholms stad. https://insynsverige.se/stockholm-utbildning/dagordning
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Men sedan kan jag tycka så här, det är egentligen inte problem när man sitter 
och äter, utan det är allt ljud runtomkring. Som om det kommer en grupp som är 
hitskickade, som springer in och tjoar och tjimmar, som de ju inte ska, men om 
det blir så, då stör det. [1:98]

En elev på Johan Skytteskolan belyser samma problematik: 

Alltså, det brukar bli ganska högljutt på fem tysta, för vi har ju det, men då bru-
kar det vara så här, de som sitter där brukar inte ha fem tysta när vi har det, och 
då blir det väldigt skrikigt när vi har det, och sedan blir det väldigt skrikigt för oss 
när de har det liksom. [10:300]

Samma lärare som ovan menar dock att en del av bullret kommer från andra källor 
än de personer som befinner sig i matsalen. Särskilt diskrummet och skotorget för 
mellan- och högstadiedelen tas upp som stora bullerkällor. Diskrummet är byggt som 
ett rum i rummet i en del av matsalen. Skotorget för de äldre eleverna ligger ovanför 
matsalen, och är inte fysiskt avskilt från matsalsrummet. Skoskåpen är gjorda i metall, 
och låter högt när de öppnas och stängs. ”Då sitter man där och kanske har fem 
tysta [minuter], men man hör ju bara hur det där smäller, och det skriks och pratas. Så 
även om de som är i matsalen är tysta, så kommer det ljud utifrån.” [1:98]

På såväl Sjöviksskolan och Johan Skytteskolan tar deltagarna också upp matsa-
lens storlek i förhållande till elevantalet som en faktor vad gäller ljudmiljö. Detta ska 
läsas i ljuset av att Sjövikskolan ännu inte har det antal elever som lokalerna planerats 
för. Johan Skytteskolan har i princip nått sin fulla kapacitet, men har å andra sidan 
exempelvis lägre takhöjd i matsalen.

Även de visuella intrycken är en del av måltidsmiljön. Under rubriken inredning 
beskrivs hur flera deltagare önskar tillskott till matsalens inredning i form av växter, 
konst och rumsavdelare. Även de draperier som finns på Bobergsskolan och (om än 
i mindre utsträckning) Sjöviksskolan kan ses som en del av den visuella miljön. Flera 
av lärarna tar också upp ljusinsläpp som en viktig positiv faktor, men det är en tillgång 
som också kan innebära problem. Matsalarna på Johan Skytteskolan, 

Figur 45: Sjöviksskolan, matsal vy över det största rummet och neddragna persienner till följd 
av solinstrålning.

Sjöviksskolan och Tellusborgsskolan beskrivs alla som ljusa och fina, med stora föns-
ter som ger mycket dagsljus. Detta i sig beskrivs som positivt. Samtidigt påverkar de 
stora fönsterpartierna också inomhusklimatet och komforten i miljön. 
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En av lärarna på Sjöviksskolan lyfter fram det som ett problem att det på somma-
ren blir: ”så kolossalt varmt för de som sitter vid fönstret för det går inte att dra ner 
någonting. Särskilt i lilla salen där då.” [5:87] Liknande problem upplevs i matsalen av 
en lärare på Johan Skytteskolan:

Vi sitter ju där, mellanstadiet, och det är jättevarmt när solen ligger på. Det har 
satts på någon solfilm där tror jag, men jag tycker inte att det blivit så mycket 
bättre, så det är störande. Och då eleverna har bestämda platser kan de tycka 
det är jobbigt, för de hamnar ju alltid så de har solen i ögonen. [4:133]

Bobergsskolans matsal ligger mer skyddad från direkt solinstrålning, men har även 
den stora fönsterpartier som är riktade mot den nedre skolgården.

Idrottslokaler
Idrottsämnet är det praktiskestetiska ämne som kräver störst yta. Idrottslokalerna 
utgör därmed en relativt stor andel av investeringen i ett byggprojekt. De lokaler som 
behövs för att bedriva idrottsundervisning består utöver själva idrottssalen med sin 
fasta utrustning även av dusch- och omklädningsrum samt förråd. Eftersom idrottslo-
kaler ofta hyrs ut till idrottsföreningar efter verksamhetstid finns det i många fall behov 
av att skapa särskilda entrélösningar för idrottssalen. Generellt sett är efterfrågan på 
idrottslokaler mycket stor inom Stockholms stad, både vad gäller tid för undervisning 
inom skolan och vad gäller föreningslivets behov av tider för träning och tävling.

Flöden
Eftersom idrottssalarnas placering ser olika ut på de undersökta skolorna skiljer sig 
också förutsättningarna för flöden av elever åt. På Johan Skytteskolan använder 
årskurs F–6 en idrottssal som finns i den äldre delen av skolan. Denna sal är inte 
nybyggd och valdes därför bort till förmån för förskoleklassens hemvist under de pe-
dagogiska gåturerna. Sjöviksskolans idrottssal är placerad under mark, med ingång 
via matsalen. Bobergsskolans använder en idrottshall som drivs och hyrs ut till skolan 
i andra hand av idrottsförvaltningen. Eftersom idrottshallen är byggd utifrån idrottsför-
valtningens behov är den i första hand planerad för föreningsidrott och i andra hand 
för skolidrott (samtidigt som det görs gemensamma avväganden i planering och 
kravställning). Hallen ligger också i en egen byggnad, separerad från skolans huvud-
byggnad av en trafikerad bilväg. På Tellusborgsskolan har en del av källarplanet i den 
före detta kontorsbyggnaden byggts om till idrottssal. Utformningen har begränsats av 
den ursprungliga byggnadens förutsättningar, och lokalen har låg takhöjd, utskjutande 
installationer och en inte helt rektangulär form. Salen går att dela i två delar och det 
finns en fast pelare mitt i salen, vilket innebär att den mycket sällan används odelad. 
Idrottslokalerna ansluter till övriga skolan via en trappa vid matsalen och omklädnings-
rummen har dörrar mot en smal korridor på ena sidan och själva idrottssalen på den 
andra. Tellus-borgsskolan har tillgång till andra, mer välplanerade lokaler för delar av 
sin idrottsundervisning.

Bobergsskolans separata och rymliga idrottshall tycks fungera väl avseende flöden. 
De problem som finns verkar vara kopplade till avstånd och barriärer, både mellan 
skolan och hallen och mellan olika delar av idrottsbyggnaden. En lärare i F–3 tar upp 
trafiksituationen och att elever och personal behöver passera bilvägen. 
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Figur 46: Vy över entré till idrottshall och trafikerad väg mellan skolbyggnad och idrottshall, 
Bobergsskolan.

En annan lärare i samma årskurser ser svårigheter med avståndet mellan omkläd-
ningsrum och idrottssal.

För då hade mina elever bytt om här och sedan var de i den andra delen, och 
då gick de i tvåan. Då var det lite svårt att känna att man både hade koll på de 
som bytt om och i hallen. Och vi vet ju just att omklädningsrum är ett kritiskt 
ställe. Då var det lite svårt hur man skulle prioritera var man ska vara. För släp-
per man dem själva där, då är ju risken att det händer något, för det får man ju 
inte heller göra, att de hänger och slänger själva. [1:47]

Detta är sannolikt till stor del en konsekvens av idrottshallens storlek och att hallen 
har ett jämförelsevis stort antal omklädningsrum, vilket innebär att vissa av omkläd-
ningsrummen behöver placeras långt från själva idrottssalen. Antalet omklädningsrum 
är dock i grunden positivt utifrån schemaläggning. En annan lärare, som undervisar 
i årskurs 4–6, säger: ”Jag tycker det är bra att det är många omklädningsrum, vilket 
gör att de inte krockar. De kan liksom i lugn och ro byta om och i lugn och ro duscha. 
Det är bra.” [2:78]

Eftersom kommunikationsytan utanför omklädningsrummen har en öppning mot 
hallen innebär det dock att flödet av elever riskerar att störa pågående undervisning 
under förflyttningen från och till omklädningsrummen.

Jag är förvånad att så mycket ljud kommer härifrån [korridor vid omklädnings-
rum] ner till hallen. Det borde det inte göra, men det finns lite glapp här i hur man 
har planerat som gör att de barn som är här stör undervisningen mer än vad de 
gör som är i hallen. Det är väl bara min reflektion. [1:52]

Personalen på Bobergsskolan tar inte upp omklädningsrummens storlek. På Sjöviks-
skolan anser en deltagande idrottslärare att omklädningsrummen är små, och att det 
dessutom är problematiskt att två omklädningsrum delar dusch på ett duschutrymme.

De delar dessutom dusch, så det är jätteklurigt då. Då har man kanske en nia, 
som byter om därinne, en åtta som byter om här, de har en gemensam dusch, 
de duschar inte jättelänge men det är en absurd konstruktion liksom, att det är 
på det sättet. [2:78]
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Detta är till stor del en trygghetsfråga, särskilt i relation till att äldre och yngre elever 
riskerar att mötas i dusch och omklädningsrum (se social miljö), men det bottnar också 
i frågor om schemaläggning och kapacitet. Samma idrottslärare tar upp den ändring av 
timplanen som genomfördes 2019 och som innebar ett ökat antal undervisningstimmar 
i idrott för högstadiet. En representant från SISAB påpekar att delade omklädningsrum 
förutsätter att schemat läggs för att undvika krockar. Den utökade timplanen påverkar 
sannolikt möjligheten att schemalägga salen på ett sådant sätt. Sjöviksskolans idrotts-
sal planerades långt innan förändringarna i timplanen beslutades. 

Bortsett från trafiksituationen anses entrén till Bobergsskolans idrottshall fungera 
bra, även om det saknas en organiserad skoförvaring (byggnaden är skofri). 

Den är ju stor hallen, det är en väldigt bra stor hall. Jag tycker också om in-
gången, kanske inte hur vi har gjort med skorna, men det är en väldigt stor yta, 
det blir inte trångt där, det blir aldrig några knuffar eller något sådant. Det är en 
ganska stor yta, man kan sitta lite som ni såg där är stolar så man kan sitta lite 
och vänta och så här. [1:42]

Ingången till Sjöviksskolans idrottshall går via skolans matsal. I kombination med ett 
högt nyttjande av idrottssalen, samt att matsalen även fungerar som passage mellan 
skolans två byggnader, innebär detta stora flöden av elever under i stort sett hela 
skoldagen. En lärare i årskurs F–3 föreslår en alternativ lösning:

Men till exempel idrottshallen. […] Idrottshallen är ju här under oss, eller snett 
under oss. Det finns ju en utrymningsväg från idrottshallen till skolgården, om 
man i stället hade gått in genom den, hade byggt den annorlunda, så att man 
hade gått in genom den, till idrotten. [5:92]

Även korridoren mellan hallen och omklädningsrummen beskrivs i materialet från 
gåturerna som trång och undanskymd. För de yngsta eleverna är detta inte ett 
problem i praktiken, eftersom de alltid har vuxen personal som följer med (samtidigt 
som närheten mellan omklädningsrum och hall är större än på Bobergsskolan). För 
de äldre eleverna beskrivs problematiken som större, och skolan har hållit dörren från 
matsalen låst vid vissa tillfällen. Detta har dock inneburit praktiska problem. En ur 
personalen säger:

På eftermiddagarna då blir det så spring upp och ner upp och ner när elever 
ska gå tidigare, då ska det låsas och, det är jättesvårt. Och kommer en elev tio 
minuter för sent till sin lektion så är det ingen som vet det, och om idrottsläraren 
vet det då ska han lämna resten av sin klass, vad händer då under den minuten, 
oavsett vad det är, för att gå och hämta den enstaka eleven som är sen? [5:98]

På Tellusborgsskolan framkommer liknande synpunkter i de pedagogiska gåturer-
na kring vägen till och från idrottssalen. Trapphuset och den trånga korridoren vid 
omklädningsrummen kopplas i materialet också till själva omklädningssituationen 
och kombinationen beskrivs som negativ ur trygghetssynpunkt. Det finns totalt fyra 
omklädningsrum – två till respektive salsdel – vilket innebär att flödet in och ut ur salen 
störs. En idrottslärare på skolan säger att lektioner kan försenas eftersom elever inte 
vill gå in i omklädningsrummen när en annan elevgrupp befinner sig där (se vidare 
under social miljö).

Eftersom Bobergsskolans idrottshall har byggts utifrån delvis andra syften än de öv-
riga skolornas salar så skiljer sig också förutsättningarna åt. De få problem som kom-
mer till uttryck i gåturerna på Bobergsskolan är kopplade till att byggnaden upplevs 
som stor i förhållande till de yngre eleverna, samt till att det är en separat byggnad. 
På Sjöviksskolan finns tvärtom kommentarer om trängsel, såväl fysiskt som schema-
mässigt. Idrottssalen är också mindre och en del prioriteringar har sannolikt fått göras 
för att säkerställa ett tillräckligt antal tillgängliga timmar samtidigt som byggprojektet 
varit tvunget att förhålla sig till såväl tomtens förutsättningar som till begränsningar för 
byggnadens totalyta. Att timplanen för idrottsämnet har utökats efter att byggnaden 
planerades har också inneburit ytterligare utmaningar. En negativ aspekt med storle-
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ken på Sjöviksskolans idrottshall är enligt idrottslärare och en elev att inte all form av 
bollsport går att utöva på ett tillfredsställande sätt. I och med att det saknas marginal 
mellan linjemarkering och vägg så påverkas undervisningen.

Flexibilitet 
På Sjöviksskolan är idrottssalen delbar i tre delar för ett effektivt nyttjande, dimensi-
onerat för en skola med 1200 elever. När det vid genomförandet av de pedagogiska 
gåturerna går lite mindre än 900 elever på skolan anser idrottsläraren att uppdelning-
en i tre delar är olycklig. Då de två yttersta hallarna upplevs erbjuda bättre förutsätt-
ningar – bland annat eftersom materialförråden endast kan nås från dem – lämnas 
den mittersta hallen outnyttjad. Även elever anser att uppdelningen på tre är negativ 
då delarna var för sig upplevs som små. En idrottslärare beskriver effekterna av förrå-
dens placering så här:

Men det är ju bra om man tänker att man då, för det finns ju inget material emel-
lan här, så om man behöver material så måste man ju ändå hämta någonstans 
ifrån. […] Om man skulle ha regelmässigt ordentlig undervisning så skulle man 
egentligen vilja ha att det finns en access till någon form av förråd i mitten också. 
[5:109]

Utformningen av Tellusborgsskolans idrottssal innebär en del begränsningar avseen-
de vilken undervisning som är möjlig att genomföra. Båda de idrottslärare som deltog 
i de pedagogiska gåturerna tar upp takhöjden som en begränsning, och menar att 
aktiviteter som basket, badminton och trampett är svåra eller omöjliga att genomföra 
i salen. En av idrottslärarna menar att salen är ytmässigt tillräcklig, medan den andra 
lyfter att elever i årskurs 9 är fysiskt stora och att ytan känns begränsande. En av 
idrottslärarna lyfter också salen kan delas i två delar med hjälp av en vikvägg, och att 
den på grund av att det finns en pelare mitt i salen i princip aldrig används som en hel 
yta. En elev jämför takhöjden i hallen med sin före detta skolas idrottshall:

Ja, alltså i den här är det mycket, mycket lägre i tak… … för det är ju inte en 
idrottssal från början, i vår förra var det jätte-, jättehögt i tak, och då är det lätt-
are att inte sparka en boll i något. Vi har inte heller haft så många bollsporter, vi 
hade tabata igår, vi hade fys. [12:180]

Undervisningen i den egna salen kan inte bedrivas på det sätt som lärarna egentligen 
önskar. För att kompensera för detta hyr skolan tid en dag i veckan i en närliggande 
idrottshall. Där finns bättre förutsättningar att bedriva alla de moment som ingår i 
ämnet. Samtidigt räcker inte tiden i den externa salen till för att alla klasser ska kunna 
schemaläggas där. Lärarna lyfter också bristen på ordnade förrådsutrymmen som en 
nackdel med den externa salen.

Social miljö
I materialet från de pedagogiska gåturerna kopplas idrottsfunktionens sociala miljö 
tydligt till frågor om trygghet. I själva idrottssalen handlar det i första hand om insyn, 
som kan komma från såväl allmänna miljöer utanför skolan som från platser innanför 
skolans väggar. I Bobergsskolans idrottshall finns stora fönster mot gatan och på 
Sjöviksskolan finns högt sittande fönster mot trappan ner från matsalen och mot hem-
kunskapssalen. Dessa fönster anses innebära både ett störningsmoment i undervis-
ningen och att elever känner sig uttittade under lektionen. 

Den trygghetsfråga som framgår tydligast i relation till idrottsfunktionen är dock om-
klädningssituationen. Flera av deltagarna beskriver att omklädnings- och duschrum 
som otrygga platser, vilket i förlängningen leder till att många elever låter bli att duscha 
och i vissa fall även att byta om. Detta beskrivs som ett problem som växer i takt med 
elevernas ålder, men en lärare i de yngre åldrarna ser även en tendens att det kryper 
nedåt i åldrarna – ända ner till förskoleklass. 

I materialet finns flera möjliga bakgrunder till denna problematik. Vanligast är att 
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det kopplas till kroppslig integritet och till exempelvis avsaknad av bås och draperier 
i duschrummen. Även på de skolor som har skärmväggar och draperier i duschut-
rymmena ses dessa ofta som otillräckliga. Att byta om och vara naken inför andra 
beskrivs som obehagligt, och en av de deltagande lärarna anser att både dusch- och 
omklädningsutrymmen bör vara enskilda. En annan lärare gör reflektion utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv: 

Hur ska jag som pedagog motivera för en elev varför den ska lära sig att stå 
naken med tio andra? Varför? Samtidigt ska man lära sig ’stopp min kropp’ och 
att man ska lära sig att när man inte känner sig bekväm så ska man inte behöva 
utsätta sig, det går inte att motivera för ett barn. [5:96]

En elev i mellanstadiet på Johan Skytteskolan belyser känslan inför att duscha och 
byta om i ett uttalande som tar upp såväl trygghetsfrågan (kopplat till schemalägg-
ning) som kvalitet på lokaler och lokalvård:

Det är ofta stopp i toaletterna, och så brukar det ibland också vara obekvämt. 
Femmorna har idrott efter oss – alltså direkt efter oss. De har rast innan, så då 
brukar de skippa rasten och så står vi där och byter om, så det brukar kännas 
ganska obekvämt. Och sedan är det också att det är ganska äckligt och sådant, 
men vi behöver ju liksom duscha, så det gör man liksom ändå. Och toaletterna 
brukar det oftast vara stopp i. [10:391]

Under elevgåturen på Johan Skytteskolan framgår det att eleverna till och med års-
kurs 3 har personal som följer med till idrottslokalerna, men att även högre årskurser 
kan ha mer sporadisk vuxennärvaro i omklädningsrummen vid behov. Samma elev 
som i ovanstående citat menar att: ”Det blir lite bättre med personal, för att det brukar 
bli lite stökigt där. Då kan den se till så att man kommer i tid och så. Att alla går när de 
ska” [10:409]. Vuxennärvaro verkar alltså uppskattas även av något äldre elever efter-
som det kan öka tryggheten, men också för att det kan vara en praktisk hjälp i själva 
förflyttningen till lokaler som i många fall kan ligga långt från den ordinarie hemvisten, i 
det här fallet genom hjälp med tidshållning.

Trots upplevda problem verkar eleven i ovanstående resonemang alltså både du-
scha och byta om, men det gäller inte alla elever. På Sjöviksskolan kompliceras trygg-
hetssituationen ytterligare av att två omklädningsrum delar på ett duschutrymme. 
Detta innebär att man riskerar att möta elever från andra årskurser i sitt eget duschut-
rymme, vilket leder till ytterligare otrygghet och osäkerhet. En pedagog säger:

Jag skulle aldrig vilja duscha om jag går i sjuan här inne, så kommer niorna när 
som helst. Så kanske någon har en extra telefon också. Och så vidare, det är 
jätteosäkert. Så det är ju ingen lösning. Det är någonting som inte funkar. [3:91]

De deltagande eleverna från Sjöviksskolan ger uttryck för skilda inställningar inför att 
duscha efter idrotten. En elev i årskurs 3 uppger att de flesta eleverna i gruppen inte 
duschar eftersom man inte blir så svettig, medan en elev i årskurs 4 säger att majori-
teten av eleverna i hens grupp duschar.

Synpunkter kring schemaläggning av omklädningsutrymmen finns även på Tellus-
borgsskolan. På Bobergsskolan finns ett enskilt omklädningsutrymme, men detta 
används endast av ett fåtal elever, och då efter samtal med vårdnadshavare. Även 
på Tellusborsskolan finns en motsvarande funktion. Utöver upplevd otrygghet anger 
deltagande pedagoger tidsbrist som en möjlig anledning till att eleverna inte duschar; 
schemat är helt enkelt lagt så att det inte finns tid att duscha och byta om innan nästa 
lektion. Detta tas även upp av elever.

På Tellusborgsskolan lyfts omklädningssituationen fram av flera deltagare, både 
personal och eleverna på skolan och externa deltagare. Det som lyfts fram är helhet-
en, såväl vägen till och från idrottslokalerna som själva omklädnings- och duschsitua-
tionen. Korridoren utanför omklädningsrummen beskrivs som smal och undanskymd 
och lite klaustrofobisk. Representanter från personalen lyfter fram att det inte går 
att ha överblick över trappan och vägen till och från lokalerna samtidigt som de är 
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upptagna med att hålla lektioner. En representant för skolans ledning menar att det i 
praktiken sker relativt få incidenter i korridoren utanför omklädningsrummen men att 
lokalernas utformning i sig ger en upplevelse av otrygghet: 

Så jag tror ju egentligen inte att det är otryggt men själva alltihopa är otryggt, 
hela vägen ner […] det är så många ställen där det blir trångt och det är så 
väldigt lite vuxna som är här nere. För jag upplever ju inte att vi har haft inciden-
ter här nere, när vi gör kränkningsanmälningar så är det ju inte här som saker 
och ting har hänt. Men känslan är ju att man går här, det är ingen här, det är lite 
mörkt. [8:211]

Det finns övervakningskameror placerade i korridoren utanför omklädningsrummen, 
vilket innebär att skolan snabbt kan följa upp de incidenter som ändå sker där. En 
deltagande idrottslärare påpekar dock att ”det hjälper ju inte så mycket där och då”, 
när den specifika incidenten inträffar. 

Det är inte heller möjligt att placera kameror i omklädnings- och duschutrymmen, 
och även om få incidenter rapporteras i samband med kränkningsanmälningar inne-
bär den upplevt otrygga miljön att en stor andel elever helt enkelt låter bli att duscha. 
Många elever undviker också att byta om till idrottskläder, eller så byter de om på 
en toalett på en annan plats i skolan. Skollednings-representanten menar att många 
elever vill byta om – även om man vill undvika de gemensamma omklädningsrummen. 
Det finns också enskilda grupper av elever som känner sig mer bekväma med att 
byta om tillsammans, eftersom deras inbördes sociala relationer innehåller den trygg-
heten från början: ”Det finns vissa kompisgäng som fixar att duscha, de tänker ’men vi 
tränar ihop ändå så nu går vi in och duschar’, och då är det en annan naturlighet inför 
de kompisarna.” [8:205]

Problematik kring trygghet i omklädnings- och duschsituationen framgår särskilt 
tydligt i materialet från de pedagogiska gåturerna på Tellusborgsskolan. Detta har 
delvis att göra med lokalernas fysiska förutsättningar (anslutningen via trappa, den 
trånga korridoren, de små omklädnings- och duschutrymmena et cetera), men kan 
sannolikt också kopplas till att eleverna på Tellusborgs-skolan är äldre. En idrottslärare 
i årskurs 6–9 på skolan lyfter fram att skolan försöker uppmuntra elever att byta om 
och duscha, men att man inte längre försöker lägger samma press på eleverna som 
förr. Hen menar också att detta i mångt och mycket är en nationell fråga.

Ja, det är ju det som diskuteras hela tiden nu, som ni nämner, det är ju en 
förändring som är på gång, från att man alltid har krävt att alla byter om så har 
vi börjat släppa, vi uppmuntrar att man byter om, vi går igenom det här med att 
duscha, det är ju inget betygskriterium i att duscha, men för att få alla elever att 
delta så blir det mindre och mindre press liksom, själva passagen in till idrotten. 
För det påverkar ju idrottsämnet de här momenten att byta om. […] Det är ju ett 
stort diskussionsämne bland alla idrottslärare i Sverige, det är ju, vi är på väg åt 
ett annat håll, absolut. [9:118]

Tellusborgsskolan har även viss idrottsundervisning i en extern idrottshall, och samma 
lärare menar att de bättre förutsättningar som råder där innebär att fler elever byter 
om till de lektionerna. ”Det är klart att man då kan ha bättre förutsättningar, jag hade 
idrott nu på morgonen i den andra salen jag har, som är byggd för detta, då var det 
fler som bytte om.” [9:118]

Sammanfattningsvis är den sociala miljön i idrottslokalerna starkt kopplat till frågor 
om kroppslig integritet. Detta gäller till viss del under lektionstid, där insyn i idrottssalar 
lyfts fram som delvis problematisk, men i första hand i relation till ombyte och dusch. 
En deltagare på Tellusborgsskolan resonerar kring att kroppslig integritet är särskilt 
viktig för den generation som går i grundskolan idag.

Den här barngenerationen har ju också, är min upplevelse, lite mer det här 
kroppsliga… Det är en större grej för dem, just att det känns för dem, mycket 
mer, det är jobbigare, liksom för framtiden […] just det här att känna sig bekväm 
och kunna byta om och, inte bli utsatt. [8:203]
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Flera deltagare – även på andra skolor – för liknande resonemang, och gör även 
kopplingar till modern teknik och sociala media. En extern deltagare på Tellusborgs-
skolan säger:

Jag kan ju förstå det, det är, med tanke på att det både finns smarta klockor och 
smarta telefoner nu förtiden, det liksom tar, det en är en fem sekunders gärning 
liksom av någon osmart person som inte har tänkt igenom det hela att ta en bild 
och lägga ut. Och sen går det ju aldrig att få bort den liksom. [9:116]

Inredning och arbetsmiljö
Idrottssalen är en miljö som ska fungera för många olika aktiviteter och i många fall 
för många olika personer, för såväl elever som personal och såväl barn som vuxna 
idrottare. Detta medför att idrottssalar ofta utrustas med utrustning och förvaringslös-
ningar som ska stödja en flexibel användning. Matthissar för förvaring av tjockmattor 
är ett exempel på en sådan lösning, uppfällbara handbollsmål eller basketkorgar är 
ett annat. På Sjöviksskolan kan basketkorgarna fällas upp i taket, och för att ge mer 
takhöjd fälls korgarna upp i ett hål i taket. En deltagande idrottslärare menar att denna 
lösning innebär praktiska problem:

Sedan är det hål i taket, i alla andra hallar då har man byggt så att det finns inga 
hål i taket där, det kommer bollar upp där. Sedan undrar jag om städning till 
exempel, kan man städa, och vad händer om fem-sex år om man inte kan städa 
där uppe? Det kanske blir jättedålig luft där, otjänlig luft. De har inte tänkt till där 
anser jag. [3:85]

Tellusborgsskolans idrottssal har liknande problem, som bottnar i de förutsättningar 
som byggnadens historik ger. Eftersom skolan är inrymd i en lokal som från början 
har använts för andra syften har idrottssalens utformning tvingats förhålla sig till ett 
antal byggnadstekniska förutsättningar. En idrottslärare på skolan beskriver hur detta, 
påverkar både lokalens kvalitet och hur undervisningen kan bedrivas:

I och med att vi har balkar som sticker ut, vi har ju varit med om att det är ribb-
stolar som lossnar från väggarna för att det inte är något fastsatt. Mycket så här, 
lufttrummor som sticker ut. Det är inte riktigt anpassat. [9:90]

På en skola har väggen inne i idrottssalens förråd gått sönder. Ansvarsfrågan har dis-
kuterats mellan skolan och fastighetsägare men det är tydligt att det brister i kvalitet. 
En vaktmästare tar upp ett exempel på brister i byggnationen som innebär potentiella 
säkerhetsrisker, där vaktmästarens tvingas åtgärda saker som enligt hen inte borde 
ha funnits kvar efter byggprojektet:

Det är mycket säkerhetsfrågor, vi har ju, de här [smala träribbor som väggbe-
klädnad] är ju jättefina men inte så bra. Den här matthissen var på väg ner för 
ett tag sedan. Hela väggen sviktade, entreprenören fick komma hit och åtgärda, 
skruva fast bättre skruvar och fästa det som skulle vara fäst från början. Bara 
det är ju skrämmande, att man inte gör det ordentligt. [5:99]

Inredningen kan också påverkas av strategiska planeringsförutsättningar. Idrottshallen 
vid Bobergs-skolan används till skolans idrottsundervisning dagtid och till förening-
sidrott för såväl vuxna som barn på kvällar och helger. Eftersom idrottshallen inte 
beställts av Utbildningsförvaltningen är dess utformning ett resultat av kompromisser 
mellan skolans och föreningslivets behov. En sådan kompromiss som lyfts av flera 
deltagare vid gåturerna är att inredningen i omklädningssalen inte tycks vara anpas-
sad för mindre barn. En lärare säger:

Det känns som att de flesta krokarna där man hänger av sig eller när man häng-
er av sig handduken i duschen, allting var så himla högt upp. Så att det känns 
mer som att det var ett vuxenperspektiv där än för eleverna. [2:84]
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Den deltagare som är sakkunnig i tillgänglighet lyfter samma förhållande ur ett mer 
allmänt tillgänglighetsperspektiv:

Inga låga krokar har jag också skrivit upp – men ur ren tillgänglighetssynpunkt 
– men det är klart att barnen är ju också mindre, så att det blir svårare för dem. 
Varken i omklädningsrummet eller duschen finns det ju lägre krokar. De sitter 
högt överallt. Det finns ingen dusch med sådan där handhållen, alltså att man 
kan hålla i duschen liksom. Är man kortväxt eller behöver sitta ner eller så är det 
bättre att kunna ställa höjden. [2:85]

Nybyggda idrottssalar innehåller mycket teknisk utrustning. Det lyfts fram både för- 
och nackdelar med detta. En nackdel är när tekniken inte fungerar vilket exempelvis 
kan leda till att personal inte kan öppna dörrar på enkelt sätt. En annan är att det ställs 
högre krav på musikanläggningens funktioner utifrån hur ämnet har utvecklats och i 
relation till delbara hallar.

Det här att man ska ha rytmik och sådana saker som en del av idrotten, det 
finns en musikstation som tar alla, man kan inte dela upp den. Man kan inte 
välja, det går inte att styra på något sätt, som det ser ut just nu. Så ingen kan ju 
riktigt ha musik. [5:101]

På Tellusborgsskolan och Sjöviksskolan har idrottssalen placerats under markplan, 
vilket innebär att det saknas tillgång till dagsljus i idrottssalen. Detta kan ur vissa per-
spektiv ses som positivt, eftersom det förhindrar både insyn utifrån (se diskussion om 
trygghet ovan) och bländning. Samtidigt är dagsljus en arbetsmiljökvalitet och brist på 
dagsljus kan upplevas som ett problem för den personal som tillbringar mycket tid i 
idrottssalen. En idrottslärare på Tellusborgsskolan säger: ”Det är jättejobbigt! Eleverna 
som är här två gånger i veckan kanske inte tycker det är så jättejobbigt men för oss 
personal, när man är här en hel dag, det påverkas man av.” [9:100]

Läraren fortsätter resonemanget och kopplar det till tävlingsidrottens behov:

Sen vet jag ju att de bygger nya, just när det ska vara tävlingssammanhang, då 
ska det ju helst inte vara fönster för att det ska vara likvärdigt, det ska inte vara 
något ljusinsläpp så att motståndarna inte får något ljus så, men jag tänker just i 
undervisningssyfte, när man ska vara hela dagar. [9:104]

Med tanke på hur Tellusborgsskolans idrottshall är utformad och placerad är sanno-
likheten att den ska komma att användas för organiserad tävlingsidrott liten. Å andra 
sidan är bristen på dagsljus ett resultat av salens placering under markplan, vilket i sin 
tur är en effekt av byggnadens ursprungliga förutsättningar. En idrottssal kräver stor 
yta, och att hitta den ytan i vid ett ombyggnadsprojekt är normalt en utmaning.

Upplevelsen av den akustiska miljön skiljer sig åt mellan skolorna. Medan ljudmil-
jön i Bobergsskolans idrottshall beskrivs i positiva ordalag finns det i materialet kritik 
mot ljudmiljön i Sjöviksskolans och Tellusborgsskolans idrottslokaler. En lärare på 
Bobergsskolan säger:

Jag har aldrig varit i en hall som faktiskt känts bra för mina öron efter en idrotts-
lektion, för att de kan skrika ganska mycket här inne, och det försvinner liksom. 
Det är väl också för storleken i taket och sådant, men ljudet är väldigt, väldigt 
bra här inne! [1:46]

Som kontrast till detta lyfter en idrottslärare på Tellusborgsskolan att ljudmiljön i 
idrottssalen där påverkas av byggnadskvaliteten. Exempel på detta är att ljud, exem-
pelvis från lärarens genomgångar, hörs mellan salsdelarna när vikväggen används 
och att ventilationssystemet genererar buller.

Ventilationen har vi haft jätteproblem med, antingen låter den, pumpar för fullt, 
så det är 15 grader här inne och man kan inte göra sig hörd på grund av ljudet. 
Alternativt stänger man av, men då blir det otroligt varmt, framför allt i den andra 
salen, här är det mycket bättre. Men i den andra salen är det sämre. [9:96]
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Arbetsmiljön i idrottslokaler är ofta en utmaning. Verksamheten i sig genererar mycket 
buller, och ytkraven har i flera av de utvärderade skolorna inneburit att lokalerna pla-
cerats på platser där det är svårt att tillgodose behovet av dagsljus. Eftersom idrotts-
lokaler ur ett stadsperspektiv är av intresse även för externa aktörer finns det också 
behov av att kompromissa kring vissa aspekter.
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Diskussion och slutsatser
I detta kapitel diskuteras resultaten och slutsatser och frågor för diskussion skrivs 
fram. Här finns endast utrymme att ta upp de mest allmängiltiga slutsatserna, och 
det finns en stor mängd nyttig erfarenhetsåterföring i rapportens resultat som inte 
förekommer nedan. Gåturer som ett sätt att samla information är en indikativ metod 
baserad på erfarenhetsåterföring från deltagarna. De resultat som presenterats i det 
föregående resultatkapitlet och i den avslutande diskussionen utgår från de enskilda 
deltagarnas upplevelser, erfarenheter och utsagor. Det betyder att rapporten erbjuder 
en sammanställning av samlade erfarenheter från individer med olika befattningar och 
funktioner samt elever. 

Hemvister
Lärmiljöerna i de undersökta skolorna är utformade med hemvister, som ska rymma 
upp till mellan 90 och 120 elever samt personal. Tellusborgsskolan undantagen efter-
som den är en ombyggnation. Enligt funktionsprogrammet är tanken med hemvister 
att det är den plats som elever tillbringar största delen av sin tid i skolan och den plats 
där eleven ska känna tillhörighet, en fast lärmiljö där den mesta undervisningen äger 
rum. Hemvisterna ska vara likvärdiga och erbjuda en variation och flexibilitet för såväl 
dagens som framtida behov. Det går också att anta att användning av hemvister 
minskar flöden av elever i de undersökta skolbyggnaderna, men det krävs stor om-
sorg om de interna flödena i hemvisten.

Vad resultat från forskningsstudier73 visar är att om hemvister som lärmiljö ska 
fungera optimalt är det viktigt att förbereda såväl personal som elever för det sättet 
att organisera och använda lokaler. Det behövs en genomtänkt verksamhet, organi-
sering och konfiguration av rum, möbler och teknologi. En större organisation, med en 
högre grad av samnyttjande av lärmiljön, kräver en större precision i organiseringen 
av verksamheten. För lärarna betyder det mer samverkan och samarbete för att få 
användningen av lärmiljön att fungera väl. För eleverna betyder det inledningsvis en 
utökad inskolning till lärmiljön. I den här typen av lärmiljö behövs tydliga regler och 
förväntningar om önskat beteende bland såväl elever som lärare. 

Flöden 
Att skapa fungerande flöden innebär att frambringa en matchning mellan rum, organi-
sering och arbetssätt. Att betänka är att med snäva marginaler i lokalerna ställs höga 
krav på logistiken både gällande planering och schemaläggning samt på samordning 
mellan lärare och grupper.74 Det kan innebära att extra resurser kan krävas i verksam-
heten för planering och bemanning, samt att det lätt kan uppstå arbetsmiljöproblem 
för barn och vuxna när flöden inte fungerar.

Med snäva marginaler blir organisationen också känslig för oplanerade händelser 
eller förhållanden som avviker från det normala. I resultatet har det framkommit att 
vikarier som kommer in med kort varsel och inte är inskolade i verksamhetens arbets-
sätt inte alltid har tillräckliga förutsättningar för att delta i det samarbete som krävs. 
Snäva lokalmässiga marginaler bidrar alltså till att minska verksamhetens motstånds-
kraft gentemot oväntade eller oplanerade händelser. På samma sätt kan handlings-
utrymmet för att hantera större konflikter eller andra händelser inom en klass eller 
årskurs minska när marginalerna är mindre.

Elevaktiva arbetssätt och möjligheten till multifunktion i den fysiska miljön skapar 
rörelse i hemvisten som rum. Sådana rörelser kan skapa störande ljud och visuell 
distraktion. I en annan studie har lärmiljöers fysiska rum, organisering och pedago-
giska arbetssätt undersökts och resultaten visar på betydelsen av matchning mellan 
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dessa aspekter.75 Övergångar i och mellan undervisningsaktiviteter är kritiska skeden 
som kan vara utmanande. De flöden som uppstår i hemvisten behöver hanteras 
genom genomtänkt a) verksamhet (inskolning, träning), b) organisering (flöden och 
samverkan) och c) konfiguration (placering i miljön).

Det som framkommit i resultaten är betydelsen av rumssamband, med placering av 
dörrar som särskilt viktigt. Möjligheten till genomgångsrum riskerar att skapa oönska-
de flöden, som genvägar, vilka kan verka störande. Det är ett problem som uppstår i 
skärningspunkten mellan lokalers utformning och verksamhetens nyttjande av lokaler-
na. En funktion som är positiv ur en nyttjandesynpunkt, som ett gemensamt grupp-
rum vilket skapar möjligheter till en flexibel användning, kan således i praktiken bli 
negativ, där rummet genom sin multifunktion blir mindre användbart. Det framgår av 
resultatet att det önskas en undervisningsmiljö som erbjuder en variation av rum och 
platser. Likaså efterfrågas möjligheten att använda fler rum än lärosalen vid undervis-
ning i grupper om cirka 30 elever. Grupprummens placering eller allrummets relation 
till lärosalarna är exempel på rumssamband som kan ge mer eller mindre möjlighet till 
sådan variation. 

Exempel på frågor att ställa i samband med planering av verksamhet:
• Vem i hemvisten ska göra vad, när, var och med vem? 
• Vilken inskolning behöver personal och elever till verksamheter i den nya miljön? 
• Hur organiseras övergångar mellan undervisningsaktiviteterna? 
• Vilka riktlinjer ska gälla angående att hämta material i allrummet?
•  Var i hemvisten ska material förvaras i relation till organisering av verksamheterna? 

Vem ska ha åtkomst till materialet och hur bör det då förvaras?

Storlek
Storleken på hemvisterna (dimensionering) är en aspekt i studiens resultat, det vill 
säga storleken och inredningen i relation till antalet elever och personal. Det finns 
tendenser till att såväl personal som elever uttrycker farhågor för att hemvister redan 
innan de har fullt elevintag upplevs som trånga. Aspekter som togs upp av deltagar-
na var exempelvis möjligheten att använda fler rum än lärosalen, vilket beror på hur 
många elever som samsas om de gemensamma ytorna. Även möjligheten till socialt 
umgänge utanför undervisning relaterades till storleken på hemvisten, såväl umgänge 
elever emellan som mellan personal och elever. Behovet av sociala ytor ansågs vara 
lite bortglömt men lyftes som viktigt för att främja den sociala dynamiken och trygghe-
ten. Även elever som deltog lyfte avsaknaden av sociala ytor med plats för att umgås 
eller ha aktiviteter så som bordtennis.

Till viss del kan organisering motverka trängsel, men endast till en viss gräns. Det 
finns risk för att minskad lokalyta kan kräva ökad bemanning, vilket gör att eventuella 
effektiviseringar inte realiseras. Här krävs avvägningar kring vad som går att åstad-
komma. Detta gäller även multifunktionsytor, där flera användningsområden på en yta 
kan ge upphov till sämre funktionalitet för den primära användningen.76 

Dimensioneringen hänger även samman med graden av flexibilitet som hemvisterna 
kan erbjuda. Ju fler elever som ska samsas om samma yta, desto lägre blir flexibili-
teten.77 Det blir svårare att snabbt och enkelt ställa om för olika typer av verksamhet 
i lärmiljön. Det kan också bli svårare att uppnå variation i val av plats för arbete samt 
pedagogisk variation. Här blir återigen organisering en viktig komponent. Detta är 
särskilt viktigt för de äldre eleverna där variationsmöjligheterna och flexibiliteten kan bli 
begränsad när alla elever är på plats i sin hemvist samtidigt. 

I resultaten har hemvisten som social miljö lyfts fram i betydelsen reträttplatser där 
elever kan dra sig undan för enskilt arbete eller vila, men också plats för social interak-
tion utanför lektionstid. 
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Inredning
Inredning i hemvisterna är en annan aspekt som framkommer i resultaten. Här kan det 
vara bra att med utgångspunkt i den pedagogiska verksamheten se över konfiguratio-
ner av rum, möbler, belysning och teknologi. En hög grad av fast installerade möbler 
och teknologi, som Bobergsskolan och Johan Skytte, ger vissa handlingsmöjligheter78 
(affordances) för lärare och elever i den pedagogiska verksamheten. Hemvisterna 
erbjuder en variation av sittmöjligheter, men färre möjligheter till enkel och snabb 
omställning. Till exempel kan projektorer installerade i taket eller ovanför whiteboarden 
begränsa användandet till en plats och en riktning. Här kan det vara bra att överväga 
den tänkta/planerade användningen och den faktiska användningen av fast inredning, 
möbler och teknologi.

Som exempel har konceptet Active Learning Classrooms många gånger relativt 
teknologitunga lösningar, ofta i form av mindre skärmar uppsatta på flera ställen i 
rummet. En utmaning för både lärare och elever i användandet av just sådana tekno-
logilösningar är att läraren inte ser alla elevers ansikten. Ansiktsuttryck kan ge läraren 
värdefull information.

Placeringen av inredning i allrum kan göra mycket för att styra flöden för att nyttja 
lokalen optimalt, med minsta möjliga störning vid förflyttning och med möjlighet till 
överblick från ankarplatser där lärare kan studiesäkra miljön samtidigt som eleverna 
får möjlighet till avskildhet och studiero. 

Över lag behöver större hänsyn tas till hur mycket plats yngre och äldre elever tar, 
vilket skiljer sig åt. Kanske även storleken på elever behöver tas med i beräkningen 
gällande storleken på rumsligheterna. Yngre elever som har svårt att öppna dörrar 
för att komma in i skolan eller ut ur toaletten, elevskåp som inte rymmer skolmaterial, 
ytterkläder och idrottskläder. Även olika åldrars sociala mognad bör tas hänsyn till vid 
utformning och dimensionering samt bemanning och möjlighet till aktivitet. 

Ett exempel från resultaten i denna och andra studier rör den fast installerade grad-
ängen.79 Storleken på de valda gradängerna tar inte hänsyn till kroppsstorleken hos 
högstadieelever vilket gör att det planerade antalet elever helt enkelt inte får plats vilket 
gör det svårare att genomföra undervisningen. Elevskåpens placering och storlek har 
varit föremål för många synpunkter, då kläder och elevmaterial inte har fått tillräckliga 
dimensioner. Dimensionering och placering av elevers material och kläder är en fråga 
för vidare diskussion i framtida byggnadsprojekt. 

Figur 47: Bristande förvaringsmöjligheter ger färre sittplatser, exempel från Johan Skytteskolan.



101

En matchning mellan den faktiska undervisningsverksamheten och materialförvaring-
ens placering är av vikt för att undvika störningsmoment i undervisningen, såsom när 
material inte finns tillhands i närheten av verksamheten. Dessutom berättar lärare på 
de undersökta skolorna att det råder brist på förvaringsutrymmen. Ett tydligt uttryck 
för det är att de djupa fönsternischerna används till förvaring av undervisningsmaterial. 
En följd av detta är att det blir färre arbetsplatser finns för elever att välja mellan och 
variationsmöjligheterna minskar. En anledning till förvaringsbristen hänger sannolikt 
samman med att i funktionsprogrammet finns en tanke om att digitala lösningar skulle 
ha ett större utrymme i undervisningen än de faktiskt har. 

Resultaten pekar på att inredning som har används ofta behöver vara av hög kva-
litet och robust, och särskild omsorg behöver dessutom ägnas åt att hitta lösningar 
som inte skapar onödigt ljud, såsom odämpade plåtdörrar. 

Visuell miljö
Den visuella miljön kan bidra till trivsel, och resultaten visade att alltför avskalade 
miljöer tolkades negativt och som tecken på bristande ägarskap i miljön. Det kunde 
vara såväl inredning som färgsättning på väggar. Deltagarna talade om platsidentitet, 
och att låta verksamheten avspeglas i miljön. Möjligheter till att på specifika ställen 
sätta upp elevarbeten eller informationstavlor, väl placerade i hemvisten, efterfråga-
des. Även här kan utsmyckning bli en del av den pedagogiska miljön, som anpassas 
till barnens ålder. En målkonflikt identifierades gällande de akustikinstallationer i form 
av träribbor på väggarna, vilka av deltagare upplevdes som obehagliga ur en visuell 
synpunkt. 

Figur 48: Fritidsverksamheten på Johan Skytteskolan har skapat en ankarplats i hemvisten 
med hjälp av en informationstavla som även visar på ägarskap. 

Gällande ljus och temperatur efterfrågades fler fasta lösningar som förhindrar blän-
dande solljus och för varma skollokaler utan att skärma av för mycket ljus. Ett feno-
men som dyker upp i resultaten i denna studie såväl som i andra skolor är förekom-
sten av neddragna persienner och fördragna gardiner, trots att det störande ljuset inte 
längre förekommer. På våra nordliga breddgrader behöver vi av hälsoskäl ta vara på 
dagsljuset, särskilt under vinterhalvåret. Förutom bländning kan utsikt över skolgården 
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med lekande barn verka störande, vilket kan vara en annan orsak till neddragna per-
sienner. Även om det inte är möjligt på alla platser bör en målsättning vara att skapa 
grönområden i anslutning till skolbyggnader för att erbjuda elever och personal en 
lugnande utsikt och omgivning.80 

I jämförelse med utvecklingen inom ventilation och akustik har det inte skett lika 
mycket inom området belysning i skolmiljöer. Ytterligare forskning och utvecklingsar-
bete behöver genomföras när det gäller belysning som pedagogiskt redskap.81 

Entréer
Dimensionering är en återkommande fråga när det gäller entréer till skolbyggnader. 
Resultaten pekar på att det ofta blir trångt i entréerna vid skoldagens start, efter raster, 
i samband med lunchperioden och förflyttningar inom skolan. Samtidigt står entréerna 
ofta tomma under andra delar av dagen, vilket skapar incitament för att effektivisera 
och minimera den yta de upptar. Verksamheterna kan i viss mån motverka trängsel 
med hjälp av organisatoriska lösningar, såsom att sprida ut elever över tider och plat-
ser, men en tät och bristfälligt planerad miljö riskerar att bli kostsam i termer av ökad 
bemanning på platser där det tenderar att bli konflikter, samt ställer höga krav på såväl 
organisering som samverkan bland samtliga inblandade vilket ökar sårbarheten.

För de yngre barnen kan av- och påklädnad av ytterkläder samt förvaring och 
torkmöjligheter för ytterkläder i samband med uteaktiviteter vara en utmaning. Rums-
samband och funktioner lyfts fram i resultaten som viktiga aspekter att ta i beak-
tande. Entréer är multifunktionsytor och används också som gemensamma ytor där 
elever samlas vid olika tidpunkter under skoldagen. Av den anledningen är det viktigt 
att se över vuxennärvaron på dessa platser i skolbyggnaden, och bemanna dem med 
ändamålsenliga funktioner.

I resultaten från denna studie har entréhallarnas orienterbarhet kommenterats i ter-
mer av tillgänglighet, såsom otydlig skyltning och avsaknad av ledstråk och kontrast-
markeringar. Samtidigt finns indikationer i resultaten på att de skolor som från början 
planerats enligt hemvistprincipen har en struktur som skapar goda förutsättningar för 
orienterbarhet i ett övergripande perspektiv. Utformningen skapar ett naturligt flöde 
från de centrala entréhallarna via trapphusen till hemvister och andra undervisnings-
lokaler.

Entréer, kafé och bibliotek som social miljö behöver lyftas fram, särskilt för de äldre 
eleverna att ha en plats för social interaktion utanför undervisningstid. Även elevsoci-
ala ytor utgör en del av utbildningsmiljön och avvägningar behöver göras för att se till 
att dessa stödjer utbildnings- och fostransuppdraget, och inte motverkar det. Skolan 
ska sträva efter att vara en god miljö för utveckling och lärande.82 I en annan studie 
har den fysiska miljöns olika professionella territorier betonats, såsom uppdragsupp-
fattning, och bland annat efterlystes ytor som inte enbart samtidigt är transportytor 
för elevsocial verksamhet.83 Exempel på frågor att ta ställa i samband med design av 
skolbyggnaders entréområden och planering av den pedagogiska verksamheten: 

•  Ska skolbyggnaden ha en eller flera entréer? Ska entréerna vara öppna eller låsta 
under skoldagen? 

•  Hur kan entréer göras trygga och säkra utan att bygga befästningar? 
• Hur kan trängsel som skapar konflikter och otrygghet undvikas?
•  Hur ska organiseringen av vuxennärvaro se ut i anslutning till entréerna?  

Ska skolbyggnaden ha en bemannad reception? 
•  Entrén som social miljö för eleverna. Vilka funktioner bör finnas i anslutning,  

till exempel kafé och bibliotek? Bemanning och vuxennärvaro?
•  Ska stödfunktioner som elevhälsovård, vaktmästeri vara placerade i närheten  

av huvudentré? 
• Hur ska placering av förvaring av skor och kläder samt torkmöjligheter se ut? 
•  Rumssamband, finns det en logisk ordning på rummen och funktionerna? Är 

rummen tillräckligt stora och finns alla nödvändiga funktioner på plats?
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•  Ledtrådar – orienterbarhet, är det enkelt att hitta entrén och sedan orientera sig 
vidare in i skolbyggnaden? 

Matsalar
Även för matsalar är dimensionering en viktig sak att beakta. Matsalar karaktäriseras 
av stora flöden av elever och personal samt även mat, dryck och disk, under en be-
gränsad tidsperiod av skoldagen.84 Frågan om dimensionering handlar om en mängd 
olika faktorer, som hur många sittplatser det finns totalt, hur många linor maten häm-
tas vid samt hur stor och snabb diskinlämningen behöver vara för att undvika alltför 
stor köbildning. Vid planering för dessa flöden behöver hänsyn tas till elevers olika 
åldrar och storlek, där yngre barn kan antas ta längre tid på sig såväl för att ta som 
äta maten, och även har kortare räckvidd vid de olika stationerna. 

Dimensioneringen av de anslutande transportvägarna till matsalen och tillhörande 
möjligheter till handtvätt kan lätt leda till flaskhalsar i händelse av underdimensionering 
av lokaler eller stationer, eller ogenomtänkt schemaläggning av lunchserveringen. Det 
är just i sådana flaskhalsar som det uppstår trängsel och konflikter lätt uppkommer 
mellan elever. I resultaten finns både goda och dåliga exempel på hur flöden av elever 
och mat strömmar genom rummen. Det har visat sig fördelaktigt att dela upp flödena 
in i matsalen och även rumsligheterna i miljön. 

Även i matsalen blir rumssamband och funktioner viktiga aspekter att ta i beaktan-
de vid planering av nya skolbyggnader. Matsalstiderna behöver också stresstestas 
mot ett tänkt schema så att kapaciteten är tillräcklig givet en befintlig schemalägg-
ning. En omsorgsfullt planerad verksamhet kan även bidra till en god användning 
av matsalen, genom att analysera hur flödena kan styras för att undvika långa köer 
samt hur bemanningen ska se ut för att säkerställa en trygg miljö, särskilt gällande 
större enheter. Uppmärksamhet behöver enligt forskning ägnas åt såväl de fysiska 
som organisatoriska dimensionerna av skollunchmiljön, så att den är ändamålsenligt 
utformat och byggd.85 Studier har även visat att buller och trängsel i matsalen minskar 
elevers trygghet i miljön.86 Till viss del kan omsorgsfull schemaläggning samt inred-
ningens placering lindra problemen med köbildning, men för elevernas arbetsmiljö 
bör kapaciteten gällande utrymme, servering och diskinlämning vara väl tilltagen. Med 
tanke på att tre av fyra skolor ännu inte har uppnått full kapacitet är detta av särskild 
vikt att ta hänsyn till. 

Fönstrens placering och utsikt behöver också ägnas uppmärksamhet, då problem 
kan uppstå dels utifrån och in, då solinstrålning bländar och det under den varma års-
tiden kan bli för varmt, dels inifrån och ut, då utsikt över rörelse på skolgården såsom 
bollspel kan verka störande i måltidssituationen.

När matsalar planeras för multifunktion kan potentiella målkonflikter uppstå: i ett 
exempel i en annan kommun hade planering av akustiken enligt utsaga utgått från 
föräldramöten och konserter (dvs förstärka ljud) vilket försämrade ljudmiljön under lun-
chen markant. Planeringen behöver utgå från primär användning av lokalerna och det 
ställs höga krav på gestaltning. Matsalen på Bobergs-skolan utgör ett bra exempel på 
flera olika sätt att sköta akustiken, och den har även en utfällbar scen. Själva måltiden 
har en pedagogisk funktion och ska bidra till en positiv utbildningsmiljö. Exempel på 
frågor att ställa vid planering av matsalar:

•  Hur ska flöden in i och ut ur matsalen se ut? Finns tillräcklig plats för eventuella 
köer?

•  Hur ser organiseringen ut kring flöden, finns tillräcklig personal och finns den på 
rätt ställen?

•  Om man tänker sig att mat och måluppfyllelse hör ihop, hur ska då måltiden som 
helhet se ut? 

• Behöver kompetens tas in för att säkerställa en positiv och lugn måltidsmiljö? 
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Idrottslokaler
Idrottslokalerna utgör på många sätt ett undantag i denna studie eftersom de byggs 
och används för undervisning i ett specifikt ämne till skillnad från hemvisterna sam-
tidigt som de inte utgör allmänna ytor på samma sätt som entréer och matsalar. 
Idrottsämnet är dock ett av få praktiskestetiska ämnen som samtliga årskurser har 
undervisning i, vilket gör att lokalerna på de flesta skolor nyttjas av alla elever. Idrotts-
lokalerna utgör också en förhållandevis stor andel av skolans totala yta, vilket ofta 
innebär såväl krav på effektivitet som utmaningar i att hitta en bra plats för salen i för-
hållande till övriga skolan. Studiens resultat kring idrottslokaler uppehåller sig till stora 
delar kring frågor om trygghet och integritet, flöden och utformning. 

Gällande trygghet och integritet finns en tydlig problematik i omklädnings- och 
duschrum. Deltagarna beskriver en tydlig tendens att fler och fler elever undviker att 
både byta om och duscha i samband med idrottslektionerna.87 Denna tendens är 
inte begränsad till vare sig Stockholms stad eller till nybyggda skolor utan kopplas till 
en bredare samhällsutveckling som anknyter till förhållandet mellan kroppslig inte-
gritet, informationsteknologi och sociala media. Flera av deltagarna lyfter exempelvis 
mobiltelefonens kamera som ett stort orosmoment i omklädningsrummet. Äldre elever 
är sannolikt mer utsatta för detta än yngre, eftersom det av integritetsskäl blir allt 
svårare att upprätthålla vuxennärvaro i omklädningsrummet i takt med att eleverna blir 
äldre. Detta är en problematik som inte går att hantera med rena byggåtgärder, men 
i planeringen av idrottsfunktionens omklädnings- och duschrum bör trygghets- och 
integritetsfrågor ha hög prioritet.88 Samtidigt visar resultaten att även schemaläggning 
och upplevd tidsbrist kan vara en bidragande orsak till att elever inte duschar, vilket 
tyder på att god kapacitetsplanering och förutsättningar för bra schemaläggning kan 
vara en del av lösningen.

Utöver detta tyder studiens resultat även på att vikt även bör läggas vid idrottsloka-
lernas placering i förhållande till skolans övriga funktioner. Studien innehåller exempel 
på att placeringen av idrottslokalerna kan skapa utmaningar relaterat till såväl trygghet 
som flöden. Eftersom idrottslokalerna nyttjas av i princip alla elever på en skola pågår 
en ständig förflyttning mellan hemvister, idrottslokaler och andra delar av skolan. I de 
fall dessa flöden passerar andra funktioner där många personer rör sig (exempelvis 
matsalar) riskeras onödiga trängseleffekter. I de fall idrottslokalerna placeras alltför 
avsides riskeras otrygghet, antingen på grund av yttre faktorer (exempelvis bilvägar 
vid placering i en separat byggnad) eller av mer interna förhållanden (exempelvis brist 
på vuxennärvaro).

Avseende utformning tyder studiens resultat på ett spänningsförhållande mellan 
effektivitet och funktion i idrottslokalerna. Ett exempel på detta är att en idrottssal som 
kan delas med skiljevägg i tre delar kan användas av flera grupper samtidigt, men att 
detta samtidigt kan innebära att funktionen i respektive del kan upplevas som under-
målig. Ett annat exempel är att duschpaket som delas mellan två omklädningsrum 
kan vara effektivt ur ett ekonomiskt perspektiv, samtidigt som en sådan utformning 
kan vara svårare för verksamheten att hantera utifrån trygghet och schemaläggning. 
Det finns en tydlig brist på idrottslokaler i Stockholms stad, och skolornas idrottsloka-
ler är en de av lösningen även för behov utanför skolan. Idrottslokalerna behöver pla-
neras effektivt, sett till såväl ekonomi som yta, men det är samtidigt viktigt att viktiga 
krav på lokalernas funktion tillgodoses. Exempel på frågor att ställa i samband med 
planering av idrottslokaler i eller i anslutning till en skolbyggnad.

•  Ger idrottslokalerna förutsättningar att upprätthålla en trygg miljö med hög 
integritet i kommunikationsutrymmen, omklädningsrum och duschrum, även när 
direkt vuxennärvaro inte är möjlig?

•  Hur är idrottslokalerna placerade i förhållande till övriga delar av lokalerna? 
Fungerar flödena till och från lokalerna? Riskerar placeringen att bidra till en 
otrygg miljö?

•  Har eventuella effektivitetsåtgärder inverkan på lokalernas funktion och kvalitet 
och kan eventuella negativa effekter kompenseras med andra åtgärder?
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Skolbyggnader
Att designa och bygga hållbara innovativa lärmiljöer där fysisk miljö, organisering och 
pedagogiska arbetssätt är matchade89 innefattar en förberedelseprocess med stödin-
satser för nya arbetssätt,90 organisering och resurssättning.91 Denna process behöver 
vara holistisk, introduceras gradvis, vara utsträckt över tid och innefatta en mångfald 
av kompetenser.92, 93, 94  De kostnader som uppstår under denna fas behöver vägas 
mot framtida kostnader som dåligt matchade lokaler innebär.95 Varje skolprojekt är 
unikt, men forskning som visar indikationer på framgångsfaktorer för innovativa skol-
projekt är en informationskälla att ta stöd i.96 

Gällande planering av den fysiska miljön och kopplingen till organisering och ge-
nomförande av pedagogisk praktik: I tider av digital utveckling i samhället i allmänhet 
och byggnationer av skolor i synnerhet vill vi som ett resultat från denna studie lyfta 
frågan om utökade möjligheter att stresstesta en skolbyggnad redan när ritningar i 
form av 3D modellering är framtagna. Med stresstest avses i det här fallet att dimensi-
oneringen av skolbyggnaden, lokalerna och rumssambanden, kanske även inredning-
en, stäms av mot en planerad organisering av den pedagogiska verksamheten, det vill 
säga antal elever och personal och deras lokalisering, schemaläggning och pedago-
giska arbetssätt. 

Exempel på frågor att ta i beaktande gällande stresstest av skolbyggnaden:
•  Hur fungerar flödena i skolbyggnadens olika delar i full drift, och enligt planerad 

schemaläggning? 
•  Finns det platser i skolbyggnaden som inte har rätt dimensionering sett till 

organiseringen av skolverksamheten, särskilt kritiska skeden under skoldagen 
som start på skoldagen och lunchperioden?

• Finns det platser som är överdimensionerade och riskerar att bli outnyttjade? 

Behov av vidare forskning 
Fortfarande finns få studier av innovativa lärmiljöer i den svenska kontexten. Till exem-
pel har det till dags dato inte studerats hur prestationer i innovativa lärmiljöer ser ut i 
jämförelse med skolor som enbart använder klassrum. Det finns indikationer på att 
det kan ställas högre krav på lärares ledarskap i frånvaro av klassrummets fyra väggar 
som ram för verksamheten: om det inte sitter i väggarna, var sitter det då?97 Men 
detta behöver studeras närmare. På detta område: I vilken mån förbereder lärarutbild-
ningarna lärare för arbete i innovativa lärmiljöer? Lärmiljöers möjlighet att stödja alla 
elever behöver också utvärderas ytterligare. Till exempel: Vilken slags rörelse i hemvis-
ten stör, eller bidrar till, arbetsron? Konsekvenser för arbetsmiljön, både för personal 
och elever, behöver beforskas i fler studier.

När fler innovativa lärmiljöer byggs i landet finns utökat underlag för utvärdering, 
såväl av design- och byggprocessen som av etableringsfasen samt hållbarhets-
fasen. Detta är av vikt såväl för de som designar och bygger skolor som de som 
förvaltar och bebor dem, men även för makthavare som är ansvariga för att bekosta 
skolbyggnader och skolverksamhet. Vilka förberedelseprocesser ligger till grund för 
framgångsrika innovativa skolor? Här kan nämnas att en av skolorna i studien genom-
gått en grundligare utvärdering i ett annat forskningsprojekt genomfört av Frelin och 
Grannäs, presenterat i rapporten Nya lärmiljöer. Från vision till verksamhet i innovativa 
skolor. En annan av skolorna har också genomfört ett utvecklingsarbete vilket är av 
intresse att följa upp ytterligare. 
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