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S A M M A N FAT T N I N G
Bristande tillgänglighet för elever med
osynliga funktionsnedsättningar
Den fysiska lärmiljön är en arbetsplats för både
barn och elever samt skolans personal. Skolan
ska enligt skollagen vara likvärdig för alla
elever, oavsett funktionshinder eller skador.
Lokaler och utrustning ska finnas för att tillgodose syftet med utbildningen och miljön ska
utformas för att vara tillgänglig (se definition
s.10) för samtliga av dess brukare. Trots tydlighet i lagen är långt ifrån alla Sveriges skolor
inkluderande. Idag brister skolan i tillgänglighet för elever med funktionsnedsättningar.
Lagar och regelverk för tillgänglighet har
få exempel och råd för hur en skolmiljö bäst
utformas för att också inkludera elever med,
vad som i rapporten kallas, ”osynliga behov”
(se definition s. 10).
Syfte
Syftet med rapporten var att öka kunskapen
om vad en tillgänglig skolmiljö innebär för
elever med osynliga behov. Om hur den fysiska
miljön påverkar oss generellt och specifikt hur
den påverkar vår inlärningsförmåga. Målsättning var också att sammanfatta kunskapen i
ett gestaltnings- och ett processverktyg för
skolarkitekter och skolplanerare.
Genomförande
Inom ramen för studien har en litteraturgenomgång med fokus på fysiska förutsättningar för
lärande gjorts. Därefter har semistrukturerade
intervjuer genomförts med arkitekter, skolhuvudmän, projektledare och fastighetsstrateger
inom kommun, rektorer och föräldrar till elever
med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) (se definition s. 10). Tre studiebesök har gjorts på skolor som på olika vis aktivt
arbetar med inkludering och med att tillgängliggöra lärmiljön också för elever med NPF.

Slutsatser gestaltning:
Den fysiska lärmiljön måste ses som den
helhet den är. Barn och elever med s.k.
osynliga behov är extra känsliga för intryck
från sin omgivning. För att skolmiljön ska vara
tillgänglig för dessa elever krävs att särskilda
åtgärder vidtas vid planering och utformning av
densamma. Att planera skolmiljöer för elever
med osynliga behov betyder att man skapar
en bättre miljö för många fler. Ett koncentrat
av analysen gav fyra verktyg som exemplifieras
med skisser och foton:
• Talande arkitektur
• Rätt skala och yta
• Rum för koncentration
• Tillhörighet
Slutsatser process:
Fokus har här varit att utgå från arkitektens och
skolplanerarens roll som spindeln i nätet och
möjligheten att driva processen i rätt riktning.
Processen skiljer sig inte från andra processer med mål- och visionsarbete. Men målet
om inkluderande lärmiljöer kan inte förbigås
då skollagen ska följas. Verktyget utgår från
processens olika skeden:
• Bygga kunskap
• Tid och engagemang att formulera en
verksamhetsidé/beskrivning/strategisk
plan
• Målförankring
• Kunskapsöverföring
• Utvärdering
• Anpassning
Vidare studier
Fortsatta studier krävs för att utveckla och
utvärdera verktygen ur ett tvärdisciplinärt
perspektiv. Vidare forskning bör med fördel
inkludera utemiljön och elevperspektivet,
vilket det inte funnits utrymme för i den här
rapporten.
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1 . BA KG R U N D

VA D Ä R E N I N K L U D E R A N D E
LÄR M I LJÖ?
I skollagen (1) fastställs att:
”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att
barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns
och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Utbildningen ska också
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
demokratiska värderingar som det svenska
samhället vilar på.” (..)
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och
elevers olika behov. Barn och elever ska ges
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt
som möjligt. En strävan ska vara att uppväga
skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”(...)
”Utbildningen inom skolväsendet ska vara
likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”

Specialpedagogiska skolmyndigheten
(SPSM) definierar en tillgänglig och inkluderande skola som ”en skola där alla elever
ska ges tillgång till och möjlighet att ta del av
lärande och gemenskap i hela lärmiljön”(2).
Skolverket listar inkluderande lärmiljöer som
en av flera framgångsfaktorer för en likvärdig
utbildning (2). En definition av inkluderande
lärmiljöer formuleras i SKL:s rapport Olika är
normen (3):
• Skolan möter varje individ utifrån dess
behov och anpassar sig efter eleverna –
inte tvärtom
• Alla elever känner att de är delaktiga i ett
sammanhang och att de får möjlighet att
utvecklas utifrån sina förutsättningar
• Elevernas olikheter är en tillgång i
undervisningen och för lärandet
• Skolan erbjuder olika lärmiljöer för olika
behov hos olika elever
Till skillnad från tidigare då elever med särskilda individuella behov i större utsträckning
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Inkludering
Figuren beskriver skillnaden mellan exkludering och
inkludering. Källa: SKL (2017); Olika är normen (3).

undervisades i särskilda grupper eller särskilda skolor är målsättningen idag att fler
elever inkluderas i den ordinarie undervisningen. I Unescorådets Salamancadeklaration fastslogs 2006 att alla barn har rätt att
undervisas tillsammans oavsett eventuella
svårigheter: ”Skolorna måste finna vägar när
det gäller att med lyckat resultat ge undervisning åt alla barn, däribland dem som har svåra
skador och funktionshinder.”(4)
Bristande tillgänglighet är sedan 2015 en form
av diskriminering enligt Diskrimineringslagen
och omfattar både verksamhet och fysisk miljö
(5). Diskriminering förekommer när ”en person
med en funktionsnedsättning missgynnas
genom att sådana åtgärder för tillgänglighet
inte har vidtagits för att den personen ska
komma i en jämförbar situation med personer
utan denna funktionsnedsättning”.
B R I S TA N D E I N K L U D E R I N G
M E D F Ö R S TO R A R I S K E R
Bristande inkludering medför stora risker för
individen och samhället. I SPSM:s årsredo-
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visning för 2018 konstaterades att elever med
funktionsnedsättning, trots lagstiftning, inte får
sina rättigheter tillgodosedda och att de inte
har likvärdiga villkor för utbildning. Dessutom
fastställdes att för dålig anpassning av lärmiljön gör att förmågan hos elever med funktionsnedsättning förbises och att de möts av låga
förväntningar på sitt lärande (6).
Risken för elever som inte ges rätt förutsättningar för kunskapsinhämtning är att de
får hög frånvaro med låg måluppfyllelse av
läroplanens mål som följd (7). Antalet hemmasittande elever är idag många och tros
öka. Vid skolinspektionens granskning 2015
konstaterades att 1 700 elever hade ogiltig
sammanhängande frånvaro, men så många
som 18 000 elever hade ogiltig upprepad
ströfrånvaro (8). I anmälningsärenden av långvarig frånvaro till skolinspektionen finns en viss
överrepresentation av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Enligt
skolinspektionen brister skolorna i många fall
i att möta dessa elevers behov av stöd och
anpassning.
Autism- och Aspergerförbundets skolen-
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Exkludering

kät från 2018 bekräftar skolinspektionens
slutsatser (9). Enkätens målgrupp är barn
och elever med någon autismdiagnos som
går i förskola, förskoleklass, grundskola eller
gymnasieskola. Enkätresultatet visar att både
antalet underkända elever har ökat och att
frånvaron i elevgruppen har ökat de senaste
två åren (från 44-52%). Många har frånvaro
redan i årskurs 1-3 (55%). För att bryta den
negativa trenden efterfrågar förbundet ökad
kunskap om autism, läroplanernas innehåll och
tidiga individanpassade insatser. Därtill efterfrågas ökad fysisk, social samt pedagogisk
tillgänglighet i lärmiljön.
Stort lidande för individen
Långvarig frånvaro från undervisningen
innebär att rätten till utbildning inte blir tillgodosedd (7). En ofullständig utbildning i
grundskolan ger små möjligheter till vidare
avancemang i samhället och på arbetsmarknaden. I förlängningen kan en icke-inkluderande skolgång leda till stort lidande för den
enskilde, i form av socialt utanförskap och
ökad polarisering. En tidig exkludering och
frånvaro kan också leda till stora kostnader
för samhället till följd av utgifter inom vuxenutbildning, sjukvård, psykiatri, socialtjänst och
kriminalvård.
Inkluderande lärmiljöer, däremot, motverkar utanförskap och förbättrar lärmiljön för
samtliga elever, vilket ger långsiktiga vinster
för samhället (3).
D E N F YS I S K A M I L J Ö N S R O L L
Den fysiska miljöns roll är att skapa de bästa
förutsättningarna för att skolans verksamhet
ska klara att uppfylla sitt bildningsuppdrag och
vara en god arbetsmiljö, för både barn, elever,
pedagoger och övrig personal. I skollagen
befästs att (1): ”För utbildningen ska de lokaler
och den utrustning finnas som behövs för att
syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas” .
Den fysiska miljön i skolan besitter också
ett viktigt symbolvärde och kan genom sin
utformning främja och signalera tillgänglighet

och möjlig delaktighet för alla medborgare i
samhället. I kunskapsöversikten Lärande och
fysisk miljö har Pia Björklid beskrivit konsekvenserna av bristande tillgänglighet i skolans
miljöer (10): ”Det gäller inte minst barn med
funktionshinder. Miljöer med bristande tillgänglighet talar om att denna miljö är avsedd
för barn utan funktionshinder och att andra
barn inte är välkomna dit. På detta sätt kommunicerar de fysiska miljöerna ett budskap
som innesluter eller utesluter vissa grupper av
individer. Detta budskap blir vid uteslutning
ett diskriminerande budskap, där rätten till
delaktighet i samhället inte finns.”
SPSM beskriver den fysiska miljöns betydelse, utifrån dess roll som stöd för elevernas olika behov vid inlärning samt som en
påverkande faktor för kommunikation, social
samvaro och välbefinnande (11):
”Fysisk miljö skapar både förutsättningar och
hinder för lek och lärande. Utformningen av
den fysiska miljön återspeglar också det värde
de som vistas där anses ha och hur viktiga
olika aktiviteter är”.
A R K I T E K T E R H A R E T T A N S VA R
I U T F O R M N I N G E N AV I N K L U D E RAN D E LÄR M I LJÖE R
Tillgänglighet har tidigare mestadels handlat
om anpassningar av den fysiska miljön för att
underlätta för personer med fysiska funktionsnedsättningar, som exempelvis rörelse-, synoch hörselnedsättningar. För att uppnå lagkrav
och riktlinjer om inkluderande och tillgängliga
miljöer, också för elever med ”osynliga funktionsnedsättningar” som exempelvis NPF,
krävs kunskap, hos beställare och arkitekter,
om hur den fysiska lärmiljön tillgängliggörs
också för dessa elever.
Arkitekter har ett ansvar i byggprocessen gällande den fysiska miljöns utformning.
Rollen omfattar den som gestaltare av rum,
form och funktioner i byggnaden. Men också
rollen som processledare i framtagande av
mål- och visionsdokument samt den som
”spindeln i nätet” med helhetsperspektivet i
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projekteringen. I dagsläget finns få byggda
exempel på skolor som har arbetat aktivt med
inkluderande lärmiljöer genom hela byggprocessen, från planering till genomförande. När
skolan inte lever upp till kraven om likvärdig
lärmiljö för eleverna måste också vi som arkitekter rannsaka oss kring hur vi kan förbättra
resultatet av vårt arbete.
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2 . F R ÅG E S TÄ L L N I N G | SY F T E | M E TO D
F R ÅG E S TÄ L L N I N G
Vi har genom detta arbete frågat oss:
• Hur ser en inkluderande fysisk lärmiljö
ut? Hur kan vi i rollen som gestaltande
arkitekter och skolplanerare verka för att
formge inkluderande lärmiljöer?
• Hur kan vi i rollen som arkitekter,
skolplanerare och processledare
synliggöra, kvalitetssäkra och utveckla
kunskapen om inkluderande lärmiljöer?
AVG R Ä N S N I N G
Denna rapport fokuserar på hur den fysiska
miljön i skolan kan tillgängliggöras för elever
med osynliga behov som elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
och elever med bristande språkkunskaper.
Valet av denna avgränsning är gjord då det
råder kunskapsbrist om vad tillgänglighet
innebär för dessa elever.
Avgränsningen omfattar också vilken del
av den fysiska miljön som studerats. Trots att
rapportförfattarna värnar om en syn på lärmiljön som en helhet har inte analyser av skolans
utemiljö rymts i denna rapport.
R A P P O R T E N S SY F T E
Syftet har varit att utveckla ett gestaltningsoch processverktyg för arkitekter och beställare av skolbyggnader med fokus på tillgänglighet, för elever med osynliga behov, som ett
mål i planeringsprocessen.
M E TO D
Arbetet har baserats på studiebesök,
semistrukturerade* intervjuer och en litteraturgenomgång.
En översiktlig litteraturgenomgång har
gjorts där förutsättningar i lärmiljöer studerats
utifrån byggprocessens olika delar, lagar och
regelverk, aktuell forskning och myndighetsrapporter.
Rådgivning i ämnet har generöst erbjudits

av Catrin Tufvesson, forskare inom miljöpsykologi samt Pia Persson, verksamhetsansvarig
för rättighetsfrågor på SPSM.
Studiebesök har genomförts på tre skolor
som på olika vis arbetar aktivt med inkludering relaterat till den fysiska miljön. De tre
skolorna är Landamäreskolan i Göteborg samt
Glömstaskolan och Källbrinksskolan, båda i
Huddinge. Semistrukturerade intervjuer har
genomförts med 3 föräldrar till barn med olika
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
För att förstå förhållningssätt och byggprocess utifrån olika perspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med skolledare
och projektledare för de besökta skolorna samt
med fastighetsstrateg i Norrtälje kommun.
Samtal eller svar genom frågeformulär har
insamlats från speciallärare (frågeformulär,
se bilaga) på Landamäreskolan och Glömstaskolan.
Arkitekterna för Landamäreskolan och
Glömstaskolan, som båda är nybyggnadsprojekt, har intervjuats för att få en beskrivning av
arbetsprocess och på vilket sätt verksamhetsbehoven och idéerna tolkats och omvandlats
till fysisk form.
Analysmetod
Insamlad kunskap om gestaltning har sammanställts i en analysmatris som sammanfattar
resultatet från litteraturgenomgång, intervjuer
och studiebesök. Matrisen har skapats av artikelförfattarna och bygger inte på en evidensbaserad analysmetod.
Insamlat material som handlar om process
har sammanställts direkt under kapitlet om
processverktyget.

Med semistrukturerad avses att intervjun utgår
ifrån ett antal förberedda frågor som ställs till alla
respondenter. Respektive respondent får följdfrågor som skiljer sig åt beroende på deras svar.
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R A P P O R T E N S U P P BYG G N A D
Resultatet av den samlade informationen
har analyserats och sammanställts i denna
rapport. Rapporten är uppdelad i följande
delar:
• Litteraturgenomgång om lärande,
perception och byggd miljö
• Studiebesök och intervjuer
• Gestaltningsverktyg
• Processverktyg
• Diskussion
B E G R E P P S A N VÄ N D N I N G
Osynliga behov
I rapporten används det påhittade begreppet ”osynliga behov” för att inrymma både
personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer som inte har svenska
språket som modersmål och därmed kan ha
bristande språkkunskaper. Gemensamt för
dessa elever är att de är särskilt känsliga för
omgivningsfaktorer i relation till lärande.
Tillgänglighet
I rapporten används SPSM:s definition av
tillgänglighet, se bakgrund s.5.
Inkluderande lärmiljö
I rapporten används SKL:s definition av inkluderande lärmiljö. Se bakgrund s.5.
Funktionshinder & funktionsnedsättning
Enligt Socialstyrelsen definieras funktionshinder som den ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation
till omgivningen” och funktionsnedsättning
definieras som ”nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga” (1). Diskrimineringsombudsmannen fastslår att en funktionsnedsättning ”är något som en person har,
inte något som en person är” (2). Det finns inte
statistik på hur många elever som har en funktionsnedsättning, men enligt Skolverket har
antalet elever med funktionsnedsättning ökat
och finns, i princip, i alla skolor (3). Skolverket

10

betonar att elever med funktionsnedsättning
är en heterogen grupp och att varje elev ska
ses och förstås utifrån sina individuella behov.
Trots att personer med funktionshinder
och funktionsnedsättningar inte tillhör en
homogen grupp har skolverket listat några av
de vanligast förekommande grupperingarna
av funktionsnedsättningar:
• Fysiska (rörelsehinder)
• Sensoriska (ex. syn- eller
hörselnedsättningar)
• Kognitiva (ex. ADHD,
autismspektrumtillstånd)
• Utvecklingsbetingade
(utvecklingsstörningar som ex. Downs
syndrom) (ibid.)
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
(NPF)
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
är kognitiva. Hos personer med NPF bearbetar hjärnan och nervsystemet information
på ett annorlunda sätt (4). Detta annorlunda
fungerande kan påverka en person i en sådan
omfattning att det blir en funktionsnedsättning. Till de vanligaste neuropsykiatriska
diagnoserna hör ADHD, ASD och Tourettes
syndrom.
Autism spectrum disorder ASD
Det finns ingen översatt diagnos på svenska ,
men med ASD avses på svenska som diagnos
inom autismspektrum eller autism (5).
Neurotypisk
Begreppet Neurotypisk (NT) myntades och
används framför allt av personer med NPF
om personer som är neuropsykiatriskt normalfungerande, till skillnad från personer
med funktionsvariation. Begreppet är inte en
diagnos eller officiellt använt. Det används
istället för positivt värdeladdade begrepp som
”normal” eller ”frisk”. Att använda begreppet
neurotypisk är att ifrågasätta det ensidigt
positiva med detta tillstånd och det ensidigt
negativa med olika kognitiva funktionsnedsättningar (6).

M E TO D
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Forskare

Arkitekter
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Resultat:
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material
samt
verktygen
Gestaltningsverktyg

1.

Stöd inom funktionshinderområdet. Socialstyrelsens hemsida, http://www.socialstyrelsen.
se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_2. Hämtad 2019-09-11

2.

Diskrimineringsombudsmannen. Lika rättigheter
i skolan– ett stöd i skolans likabehandlingsarbete. http://www.do.se/globalassets/stodmaterial/
stod-lika-rattigheter-skolan.pdf

3.

Att planera för elever med funktionsnedsättning
– En sammanställning av forskning,utvärdering
och inspektion 1994–2014. Kunskapsöversikt
Utgiven av Skolverket. 2015 s. 16 och s. 166

4.

SPSM. Vad är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)? Information på SPSM:s hemsida: https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/

Processverktyg

neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/
vad-ar-neuropsykiatriska-funktionsnedsattningar-npf/ Hämtad: 2019-09-11
5.

Webkälla. ASD ny benämning på autismdiagnoser. Habilitering och hälsa region Stockholm.
http://habilitering.se/aspergercenter-barn-ungdom/information/asd-ny-benamning-pa-autismdiagnoser Hämtad: 2019-09-11

6.

Neurotypisk. (2018, december 27). Wikipedia, .
Hämtad 13.21, september 24, 2019 från //sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Neurotypisk&oldid=44041709.
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3 . F YS I S K A F Ö R U T S ÄT T N I N G A R
FÖR LÄRAN D E

S I N N LIG AR KITE KTU R
Arkitekturens kärna kan delvis sägas vara
upplevelsen av rum. Detta därför att arkitektur
upplevs genom alla våra sinnen, genom vår
perceptiva förmåga. Det är genom uppfattningen av bland annat ljus, ljud, materialitet
och lukt som vi förstår rumsligheter. Varje
individ har olika sätt att uppfatta den omgivande miljön genom sin perceptiva förmåga.
Perception och rumsuppfattning
Perception, eller varseblivning, är förmågan
att med sinnenas hjälp uppfatta sin omgivning.
Perceptionen är den mentala uppfattningen av
information i omgivningen eller i våra kroppar
och som inhämtas via processer i sinnesorganen genom, synen, hörseln, känseln, luktsinnet
och vår kroppsuppfattning.
Rumsuppfattning betyder att information
som processas genom våra sinnen kombineras till en förståelse för vår omgivning. Samtliga
sinnesintryck som vi har förmåga att förnimma
påverkar därför vår upplevelse av rum.
PE RCE PTION OCH LÄRAN D E
Att kunna tolka och organisera sinnesintryck
är inte en medfödd förmåga, utan tränas upp
(1). Perceptionen skiljer sig åt mellan individer
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och för samma individ över tid eller pga. förutsättningarna. Vad som är en ”normal” tolkning
av fysisk miljö går därför inte att konstatera.
Däremot är det känt att personer med NPF
ofta har en annorlunda perceptiv förmåga (2).
Man kan uppleva sinnesintrycken starkare
(hyperkänslighet), eller svagare (hypokänslighet), än neurotypiska personer. Hyper- och/
eller hyposensitivitet kan förekomma inom ett
eller flera sinnen. Variationer i känslighet för
sinnesintrycken kan svänga mellan mycket
starka och mycket svaga. Sinnesintrycken kan
förvrängas och vara svåra att samordna. En
svårighet att utesluta inkommande impulser
inifrån och stimuli utifrån kan orsaka koncentrationssvårigheter. Personer med NPF kan
också ha svårigheter att planera och hålla
fast vid uppgifter tills de är klara samt ha minnessvårigheter. I förlängningen kan dessa
svårigheter bidra till inlärningssvårigheter.
Hur denna annorlunda perception av
intryck och information från omgivningen
upplevs skiljer sig åt mellan individer, också
hos personer med NPF. Därför är det viktigt att
kunna omsätta generell kunskap och anpassa
den utifrån enskilda individers behov (3).

Skolmiljön viktig för att stötta inlärning
Utifrån bland annat biologiska och kulturella
aspekter, evidens och beprövad erfarenhet,
går det i viss utsträckning att förutse hur den
fysiska miljön kommer att användas och uppfattas av en stor del av dess brukare. Men
kunskapen om hur skolmiljön kan formas för
de med förstärkt eller försvagad förmåga att
förnimma omgivningen behöver utvidgas och
förtydligas. I följande kapitel analyseras de
olika sinnena och perceptiva förmågorna som
har störst betydelse för rumslig förståelse och
inlärning:
• Kroppsuppfattning
• Syn
• Hörsel
• Känsel, lukt och smak

T RYG G H E T O C H L Ä R A N D E
Ovan nämnda avsnitt, som alla beskriver
perceptiva faktorer som påverkar inlärningsförmågan, följs av ett avsnitt om trygghet.
Upplevelsen av trygghet hänger på många
sätt ihop med förmågan att tolka och förstå
omgivningen, men omfattar också flera andra
perspektiv som inte på ett självklart sätt kan
sorteras in under rubrikerna om perception.
Trygghet har därför fått ett eget avsnitt i rapporten.

Beskrivningen av de olika sinnena utgår från
deras koppling till elevers behov i lärmiljön.
Utgångspunkten är att skapa ökad kunskap
om vilka krav en annorlunda perceptiv förmåga
ställer på den fysiska miljön. Därefter utreds
förutsättningar i rådande lagar och riktlinjer,
framför allt Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Arbetsmiljöverkets
författningssamling (AFS).

1.

Sandborgh-Holmdahl, G. & Stening, B. Inlärning
genom rörelse. 2 uppl. Stockholm: Liber utbildning AB, 1993.

2.

Eriksson I, Wolff L. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar –perception, kognition, samspel
och känslor. SPSM, 2019.

3.

Pettersson Lena, ”Vi är inte bra på barn som
Oscar – hur kan vi bli det?” SPSM, 2017.
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K R O P P S U P P FAT T N I N G

1
2

3

4

6

Vår förmåga att, delvis omedvetet, förstå
kroppsdelarnas position och rörelser påverkar
vår kroppsuppfattning. Kroppsuppfattningen
är i sin tur viktig för vår inlärningsförmåga och
rumsuppfattning. Med kroppsuppfattning
avses ibland självbild. I det här sammanhanget
är det istället kroppsuppfattning i relation till
sinnesintryck från rörelseorganen och balanssinnet som avses. De sinnen som styr vår uppfattning om kroppens läge är nämligen viktiga
för att utveckla rumsuppfattningen.
• Det proprioceptiva eller kinestetiska
sinnet är en omedveten förnimmelse
av djupa muskelrörelser kring leder
och skelett. Förnimmelserna förmedlas
genom särskilda receptorer som avgör
musklernas spänningsgrad, men också
beröring och tryck mot lederna (1).
• Det vestibulära sinnet är balanssinnet
som finns i ett organ i innerörat. Det
förmedlar kroppens ställning och rörelse
(ibid.).
Kroppsuppfattning och lärande
Inlärning av både fysiska och intellektuella färdigheter byggs upp genom muskelrörelser (2).
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5

Vi lär och vi minns också med hjälp av den
kinestetiska perceptionen. Genom att använda
kroppen i inlärningssammanhang förstärker vi
den information vi får genom den visuella och
den auditiva perceptionen (3, 4). I det dagliga
livet tänker vi inte på det kinestetiska sinnets
medverkan. Men vid inlärning av nya motoriska
sammansatta rörelser medvetandegörs vi av
vår inlärning fram till att rörelsemönstret blivit
automatiserat. Först när rörelser blivit automatiserade kan vi genomföra dem utan att känna
att vi gör rörelsen i en viss ordning eller på ett
visst sätt (5).
I SPSM:s Värderingsverktyg (6) beskrivs
relationen mellan rörelse, kroppsuppfattning
och inlärning. Vår rörelserelaterade perception och motoriska förmåga förbättras genom
övning, det vill säga fysisk lek och aktivitet.
Den fysiska aktiviteten och leken underlättar
kunskapsinhämtningen och utvecklingen av
bland annat sociala och språkliga förmågor.
”Barn och elever lär i rörelse, om rörelse och
genom rörelse. När man rör sig finns möjlighet att observera, undersöka och uppleva hur
man själv och omgivningen fungerar. En god
kroppsuppfattning påverkar självbild, identitet
och självkänsla”.

Jag har ofta undrat om det inte går att lösa förvaring i skolan på
något annat sätt? Eddie klarar inte att hantera nyckel och lås till
sitt skåp och har därför blivit av med mycket skolmaterial. Han
har också svårt att få med sig rätt material till lektionerna. Detta
ger en känsla av konstant misslyckande.

Att gå mellan olika lektioner via sitt skåp har alltid inneburit
problem för Eddie, det är svårt att hitta och trängseln skapar
oro. Han har ofta hamnat i konflikter vid skåpen. Utsätt inte
elever som Eddie för den här typen av stress som bristande
personligt utrymme innebär!
Ur intervju med förälder till Eddie, elev i åk 9 med
ADHD

Fysisk aktivitet och koncentration
I SPSM:s intervjustudie Barnpanelsrapport
beskriver elever med funktionsnedsättning att
de har svårt att sitta stilla och koncentrera sig
under en hel lektion (7). När de inte klarar att
koncentrera sig på sina uppgifter ägnar de sig
åt annat och stör då lätt andra elever i klassen.
Kortare lektioner och mer rörelse under
skoldagen är faktorer som eleverna tycker
är viktiga för att de själva och andra elever
i klassen lättare ska kunna uppnå studiero.
Annorlunda kropps- och rumsuppfattning
För personer med NPF kan den kinestetiska
perceptionen och kroppsuppfattningen vara
nedsatt (8). Det är svårt att tolka kroppens
signaler och den egna kroppens position i
rummet, vilket kan resultera i att man snubblar,
tappar saker och lätt stöter till andra.
Trängsel och crowding
Skolinspektionen fastslår i rapporten Delaktighet i undervisningen från 2018 att många
elever har svårt att koncentrera sig i skolmiljön,
bland annat pga. för trånga lokaler (9).
Negativa effekter av trängsel, crowding, är
en välkänd problematik i skolor. Fenomenet

beskrivs i Ifous rapport Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk
skolmiljö (10) samt av Frida Brismar Pålsson
i antologin Skolans nya rum (11). De negativa
effekter som trängsel kan ge upphov till utgörs
bland annat av ökat stresspåslag, aggressivitet, ångest, lägre vakenhetsgrad, försämrad
minnesfunktion, mentala misstag, försämrad
inlärning och känslomässig och fysisk hyperaktivitet. Elever med NPF har sämre förutsättningar att hantera trängsel och en försvarsreaktion kan vara att dra sig undan. En reaktion
som kan ge negativa effekter för individens
måluppfyllelse i skolan (7).
Grundförutsättningar för 			
undvikande av trängsel
Att skolans lokaler inte är överlastade eller för
trånga är givetvis en grundförutsättning för att
undvika crowdingeffekter. Pia Persson, verksamhetsansvarig för rättighetsfrågor på Specialpedagogiska Skolmyndigheten beskriver
i vår telefonintervju att många miljöer i skolor
är alltför stressiga, särskilt lokaler med hög
genomströmning på kort tid, som exempelvis
kapprum/skåphallar entréer och matsalar (12).
Persson ger rådet att inte snåla på utrymmet
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Robert har svårt för förändringar av alla slag. Han behöver
hjälpmedel för att förstå den omgivande miljön. Helst vill min
son att alla dagar ska vara så lika varandra som möjligt, han är
motsatsen till flexibel. Förändringar stör hans struktur och det tar
lång tid att hitta tillbaka till den igen.
Min son behöver hjälpmedel för att kunna hitta, en tydlighet i den
omgivande miljön. Han tycker att det är jobbigt att röra sig mellan
olika lektioner och hitta till rätt lokal. Han undviker att gå till skolan
de dagar då han måste byta klassrum flera gånger eller gå mellan
olika byggnader. Robert är en väggstrykare, han rör sig ofta längs
väggarna för att skapa förståelse för hur han ska orientera sig.

Ur intervju med förälder till barn i årskurs 8 med diagnoserna ASD och ADHD

för platser där elever förvarar sina saker för att
värna den personliga integriteten. Produkter
och inredning bör därför väljas med omsorg
för att inte skapa onödig trängseleffekt.
De Laval, Frelin och Grannäs lyfter
vikten av att aktivt planera flöden och logistik
eftersom många elever är i rörelse samtidigt i
en skola (10). Detta görs främst med genomtänkt schemaläggning, men också i utformning och dimensionering av slussrum och
entréer för att undvika att flaskhalsar bildas
som stoppar upp flöden.
OR I E NTE R I NG*
Precis som andra sinnesintryck, som syn och
hörsel, är kroppsuppfattningen viktig för rumsförståelsen. Denna förståelse är någonting vi
utvecklar och fördjupar med tiden. En person
kan sägas ha en rumsuppfattning då hen kan
beskriva förhållandet mellan ett objekt och
omgivningen eller den egna kroppens relation
till omgivningen (2). Det ingår i en god rumsuppfattning att i efterhand kunna jämföra och
uppskatta storlek av avstånd, volymer och
föremål den egna närmiljön.
Förståelsen av rumslighet är avgörande för
vår orienteringsförmåga i vår omvärld och i
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byggnader (13). Orientering innebär förmågan
att förstå var man befinner sig, att hitta ett
mål samt förståelse för att målet är funnet
vid ankomst. Synen ger mest information om
omgivningen, men också hörseln är viktig för
vår orientering. Vår kroppsuppfattning, känsel
och doftsinne påverkar vår orienteringsförmåga. Att självständigt kunna förflytta sig från
en plats till en annan ger trygghet för individen
och bidrar till ökad självkänsla (6).
Konsekvenser av nedsatt 			
orienteringsförmåga
Nedsatt orienteringsförmåga betyder att man
har svårt att hitta och förstå den byggda miljön
(13). Förmågan att orientera sig varierar från
individ till individ (14). En del personer med
NPF-diagnos har extra svårt att orientera sig,
samt har svårt att hitta och går därför ofta vilse.
Små förändringar i annars kända miljöer kan

Orientering kan vara en del av samtliga kapitel om perceptiva förmågor,
men har placerats i avsnittet om
kroppsuppfattning pga att det är nära
besläktat med rumsuppfattning.

skapa förvirring om rätt väg. Den bristande
orienteringsförmågan kan skapa otrygghet
och en osäkerhetskänsla. En begränsad förståelse av omgivningen tar mycket tankeverksamhet i anspråk och kan därför utgöra ett
hinder i att utföra koncentrerat tankearbete.
Att följa instruktioner och kartor är i sig uppmärksamhetskrävande och därför inte alltid
den bästa hjälpen (15).
Svårorienterade skolbyggnader
Trots tydliga lagkrav och riktlinjer gällande
skyltning och orientering är många skolor
svåra att överblicka. I Ifous rapport Skolmiljöer - Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö studerades nio skolor
genom metodiken gåturer (10). Bristande
skyltning och orientering noterades i flera
fall både utanför och inuti byggnaderna. De
dokumenterade bristerna utgjordes bland
annat av olägligt placerade eller svårfunna
orienteringstavlor, i vissa fall fanns inga alls.
Allmänna skyltningar var svåra för skolorna att
ändra efter behov, vilket resulterat i att man
skapta hemmagjorda skyltlösningar. De egentillverkade skyltarna klarade inte alltid tillgänglighetskraven avseende exempelvis tydlighet,
kontrast och bländning. En av slutsatserna i
rapporten gällande orientering var att det finns
utrymme för utformning av robusta skyltsystem
och principer där exempelvis färgkodning för
olika våningsplan eller miljöer kan utformas för
att underlätta orienteringen.
God orientering kräver helhetslösningar
I SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig
utbildning lyfts att ett tydligt arkitektoniskt
formspråk starkt bidrar till underlättad orientering i skolbyggnader (6). För att lyckas skapa
tydliga miljöer krävs att en god hantering av
miljöns beståndsdelar. Material, färg, form,
proportioner, inredning och dagsljusets respektive belysningens egenskaper behöver
därför samordnas. I riktlinjerna betonas också
en viktig framgångsfaktor: ”Det räcker inte med
punktinsatser i enstaka lokaler eller platser för

att en miljö ska bli tillgänglig, användbar och
lättorienterad. Det måste också gå att förflytta
sig i och mellan alla delar av lokalerna”.

1.

Röijezon, Ulrik. (2016). Undersökning och träning
av proprioception vid rehabilitering av muskuloskeletala besvär. BestPractice. 8. 23-25.

2.

Hannaford, C. Lär med hela kroppen – inlärning
sker inte bara i huvudet. Jönköping: Brain books
AB, 1995

3.

Sandborgh-Holmdahl, G. & Stening, B. Inlärning
genom rörelse. 2 uppl. Stockholm: Liber utbildning AB, 1993.

4.

Holle, Britta (1987), Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling : praktisk
vägledning med utvecklingsschema och övningsexempel. 3., omarb. uppl. Stockholm: Natur
och kultur

5.

Ayres, A. J. (1972). Types of sensory integrative
dysfunction among disabled learners. American
Journal of Occupational Therapy, 26(1), 13-18.

6.
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L AG A R O C H R I K T L I N J E R 		
FÖR OR I E NTE R I NG
PBL
För att uppfylla det krav på tillgänglighet och
användbarhet som anges i 8 kap. 4 § första
stycket 8 plan- och bygglagen (2010:900) ska
en byggnad vara projekterad och utförd på ett
sådant sätt att byggnaden är tillgänglig och
användbar för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga.

Myndigheten för delaktighets Riktlinjer
för tillgänglighet –Riv hindren (2015) (13)
Riktlinjerna i rapporten är baserade på
gällande lagar och riktlinjer. Avseende orienterbarhet konstateras att: ”Personer med
nedsatt orienteringsförmåga ska kunna ta sig
till alla rum i byggnaden, och använda rummen
självständigt och säkert.”

Boverkets föreskrifter och allmänna råd,
BBR 21 (BFS 2014:3)

Bygg ikapp (10)
I Bygg ikapp har Elisabeth Svensson sammanställt exempel på åtgärder som kan underlätta
orienteringen (mer utförlig beskrivning finns i
ursprungskällan):
• En överblickbar, enkel och logisk
planlösning
• Visuellt tydlig miljö
• Markering av sådant som ska vara lätt
att upptäcka som viktiga målpunkter och
entréer
• Miljö som är konsekvent och enhetlig
men samtidigt varierad
• Vägvisningssystem som är konsekvent
utformat så att det kan uppfattas av
personer med funktionsnedsättningar
• Utblicksmöjlighet och kontakt med
omgivningen underlättar orientering i
komplexa byggnader
• Entydighet från sinnesintrycken. Material
ska kännas som de ser ut att kännas
• God ljudmiljö
• Möjlighet till säker förflyttning genom
exempelvis ledstråk

3:1423 Kontraster och markeringar i
byggnader
Viktiga målpunkter i byggnader liksom
gångytor, trappor och ramper samt manöverdon ska vara lätta att upptäcka och hitta
fram till även för personer med nedsatt orienteringsförmåga.
3:1424 Belysning för orientering i byggnader
Belysningen i entréer och kommunikationsutrymmen ska utformas så att personer med
nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga kan
orientera sig.
3:1425 Orienterande skyltar i byggnader
Orienterande skyltar ska vara tillgängliga och
användbara.		
Boverkets föreskrift HIN 3 (BFS 2013:9)
Enkelt avhjälpta hinder
Några exempel på enkelt avhjälpta hinder för
att underlätta för personer med nedsatt orienteringsförmåga är:
• 7 § bristande kontrastmarkering och
bristande varningsmarkering ska
avhjälpas.
• 8 § Hinder i form av bristande utformning
av orienterande skyltning ska avhjälpas
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SY N

1x7=7

VI SU E LL PE RCE PTION
För elever med förhöjd eller nedsatt känslighet
för omgivningens stimuli är en väl gestaltad
visuell miljö avgörande för effektiv inlärning,
koncentration och rumsuppfattning.
Visuell perception är förmågan att med
hjälp av synintryck tolka yttre stimuli. Förmågan
varierar mellan individer. Skillnader kan finnas
i synorganet, men också i själva tolkningsförmågan. För personer utan skador på synorganet är synintrycken starka och står för cirka 80
procent av alla sinnesintryck (1).
I ARQ-rapporten Upplevt och Uppmätt
redogör arkitekten och ljusspecialisten Malin
Alenius för synsinnets två funktioner; detaljseende och omgivningsseende (2). Omgivningsseendet omfattar den visuella omgivningen
som helhet och påverkar vår upplevelse av
rumsatmosfär, proportioner, form, material,
färg och ljus. Detaljseendet omfattar istället
kritiska detaljer i vårt synfält och påverkar vår
förutsättning att läsa bokstäver figurer och
tecken. De två synsinnena kräver olika typ av
ljusbehandling för att fungera optimalt.

1x6=6

1x5=5

1x4=4

1x3=3

1x2=2

1x1=1

Annorlunda visuell perception
Många personer med autismspektrumtillstånd och NPF upplever synavvikelser i form
av överkänslighet eller underkänslighet för
exempelvis detaljseende, kontrast, reflexer
och färg (3). Man kan också ha annorlunda
upplevelser av färg, form, storlek och rörelse
än vad neurotypiska personer har. Vanligt förekommande är överkänslighet och en upplevelse av förvrängning av synintrycken av starkt
ljus, ljus med flimrande frekvens som lysrör,
färger och vissa mönster. Många upplever att
intensivt eller direkt solljus kan vara svårt att
vistas i. Hyperkänslig visuell perception kan
resultera i att man alltid tittar på små detaljer,
undviker mörker och/eller skarpt ljus, ofta tittar
bort eller blundar samt skräms av plötsliga
ljus. Hypokänsliga personer reagerar istället
genom att söka sig till ljus, titta intensivt på
saker och människor, fascineras av reflexer
och skarpa färger och känner ofta på saker
med händerna (taktil perception) för att få en
bild av dem.
Vissa barn med NPF störs lätt av synin-
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Bild från klassrum i Landamäreskolan

tryck, exempelvis av att någon passerar
utanför fönstret där man sitter (4). Intrycken
avleder uppmärksamheten och det är svårt
att aktivt avskärma sig och finna koncentration. För andra kan det vara tvärtom, att man
aktivt söker stimulans utifrån på grund av en
oförmåga att bibehålla koncentrationen på en
pågående uppgift. Att återfå fokus kräver då
stor ansträngning.

der (5). Många svenska skolor har föråldrad
belysning som försämrar arbetsmiljön genom
att inte vara ändamålsenlig.
Den visuella miljön formas och definieras
till stor del av dagsljus, möjlighet till utblick,
belysning och färg. På följande sidor görs en
kort summering av dessa parametrars effekter
i kombination med ett försök att redogöra för
hur de kan bidra till en god lärmiljö.

V I S U E L L M I L J Ö I S KO L A N
Den visuella miljön består av alla intryck som
vi upplever via synorganet och påverkar därför
vår möjlighet till koncentration och lärande.
I det arkitektoniska arbetet är komposition
av ljus och rum grundstenar för utformningen.
En tillgänglig skolmiljö ställer bland annat krav
på att den visuella miljön är tydlig, begriplig
och orienterbar. Trots det har ljushantering och
belysningsfrågor länge varit underordnade
andra frågor i projekteringen av skolbyggna-

DAG S L J U S
I BBR, definieras dagsljus som den synliga
delen av globalstrålningen från himmelsvalvet
(6). Dagsljus utgörs av det solljus som reflekteras i atmosfären och är därför lika i alla riktningar. Direkt dagsljus i byggnader avses som
ljus genom fönster direkt mot det fria. Indirekt
dagsljus definieras som det ljus som reflekterats på andra ytor innan de når rummet.
Forskningen är entydig vad gäller dagsljusets positiva effekter. Under lång tid ansågs
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belysning kunna ersätta naturligt ljus i byggnader, men kunskapen om vårt behov av både
dagsljus och utblick har förändrat regelverken.
I boken Daylighting and lighting- Under
a nordic sky (2019) listas evidensbaserade
positiva effekter av dagsljus i byggnader (7).
Några av effekterna är:
• Bättre visuell miljö
• Stimulering av vakenhetsgrad och
dygnsrytm
• Reducerar stress och ökar
trygghetskänslan
• Ökad produktivitet och prestation i
arbets- och skolmiljö
• Förbättrad arkitektonisk kvalitet
• Förbättrad rumsuppfattning
Thorbjörn Laike, professor i Miljöpsykologi,
beskriver (7) att dagsljuset har många osynliga
effekter, däribland dess hormonella påverkan.
För barn har en sådan osynlig effekt visat sig
ha stora effekter. I en studie om skolmiljö
fann man att elever som gick i klassrum utan
fönster hade en förändrad årstidsvariation av
morgonkortisol, ökad sjukfrånvaro och sämre
längdtillväxt.
I en amerikansk studie studerades 21 000
elevers skolresultatat i relation till dagsljusförhållanden i deras skolmiljöer under en tvåårsperiod (9). Skolornas dagsljusförhållanden
varierade mycket och likaså skolresultaten.
De klassrum som hade mest dagsljusinsläpp
och/eller störst fönsteryta gav avsevärt högre
inlärningshastighet.
2019 gjorde Arbetsmiljöverket en sammanställning ”Dagsljuskrav och utblick på arbetsplatsen: Effekter på hälsa och beteende” (10).
I rapporten fastslås att, i teorin, kan elektriska
alternativ ge lika bra visuell prestation som
dagsljus, men att elektrisk belysning inte alls
håller samma kvalitet som dagsljus i praktiken. Rapporten konstaterar också att de
allra flesta arbetstagare föredrar naturligt ljus
vid sin arbetsplats. Att vistas nära ett fönster
minskar känslan av instängdhet och gör att
man känner sig piggare. Tufvesson fann i sin

avhandling Concentration difficulties in the
school Environment – with focus on children
With adhd, autism and down’s syndrome
att elever med ADHD, Downs syndrom och
Autism fick svårt att koncetrera sig med direkt
solinstrålning på arbetsplatsen (11). Resultatet
visade också de tre elevegruppernas koncentrationsnivå påverkades negativt av många
fönster- och dörröppningar i klassrummet.
V I S U E L L M I L J Ö O C H DAG S L J U S
För att skapa en god visuell miljö är ljuskvaliteten central, någonting som Alenius beskriver i
ARQ-rapporten Upplevt och uppmätt (2). För
att alls kunna uppleva ett rum krävs ljus som i
relation till rummet skapar en kontrastverkan,
vilken vi uppfattar med vårt seende.
Till skillnad från belysning är dagsljus dynamiskt, det varierar beroende på tid på dygnet,
årstid och väderförhållanden (2). Upplevelsen
av ett dagsljusförsett rum kommer därför alltid
att variera över tid. Det är också en av dagsljusets främsta kvaliteter som gör miljön levande
och oss piggare. Det är ytterst inte mängden
dagsljus som är avgörande för kvaliteten
utan behandlingen av ljuset. Alenius listar
sju visuella grundbegrepp som utvecklats av
professor Anders Liljefors. Begreppen kan
användas som en guide för gestaltare för att
förstå ljusets inverkan på rummet:
• Ljusnivå - hur ljust eller mörkt det är i
rummet
• Ljusfördelning - var det är mörkare
respektive ljusare
• Skuggor - var de faller respektive vilken
karaktär de har
• Reflexer - var de uppträder respektive
vilken karaktär de har
• Bländning -var den uppträder och hur
märkbar den är
• Ljusfärg - hur ljusets färgton uppfattas
• Färg - ljusnivåns inverkan på
färgupplevelsen som naturlig eller
förvanskad
Jan Ejhed, professor i belysningslära, beskriver att en god visuell miljö i skolan kräver en
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• ”mot natur kan också påverka
upplevelsen av miljöstörningar.
Rapporterade bullerbesvär från gatutrafik
med ljudnivåer om 65–80 dBA har
visat sig vara mindre förekommande
(8 procent jämfört med 34 procent)
om fönstren också har utblick över
vegetation.”

medveten samordning av rummets material,
färg, form och proportioner i relation till dagsljusets och belysningens egenskaper (12).
Ejhed framhäver att en klar bild av det önskade
slutresultatet behöver finnas tidigt i planeringen. Någonting som också Marie-Claude
Dubois framhäver i introduktionen till boken
Daylighting and lighting under a Nordic sky
(7) när hon refererar till van Bommel, ”using
lighting in the right way in buildings means
principally starting by studying the possibility
of daylight use”
UTB LICK
Enligt BBR definieras utblick som
”...rummets egenskaper avseende möjligheten till kontakt med omgivningen” (6). Utblick
genom fönster beskrivs som viktigt för att få
en mängd praktisk information som behövs
för att göra riktiga bedömningar kring tid på
dygnet och väderlek. I arbetsmiljöverkets
Kunskapssammanställning ”Dagsljuskrav och
utblick på arbetsplatsen - effekter på hälsa
och beteende” konstateras att det inom forskningen finns stöd för att utblick (10):
• ”är stressreducerande och förbättrar
humöret”
• ”mot natur, ger snabbare återhämtning
efter en stressreaktion, reducerar mental
trötthet och gynnar kognitiva prestationer
och färdigheter.”
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En annan aspekt av utblickar är att själva
utblicksmotivet också påverkar vårt välmående. I evidenssamling för vårdens arkitektur
listas positiva effekter av utblick mot natur
(13):
• ”Patienter som exponeras för verklig
eller simulerad natur, i form av konstverk,
kan uppleva ökad smärtlindring och
stressreducering.”
• ”En flyktig utblick mot natur kan framkalla
en snabb och betydande psykisk
och fysisk återhämtning från stress.
Dessa och andra positiva fysiologiska
förändringar ger ökade positiva känslor
och minskad grad av negativa känslor
såsom rädsla och ilska hos patienter.”
Om resultaten från vården går att översätta
till skolmiljön är inte fastställt. Däremot har
forskning visat att utblick kan förbättra elevers
prestation. Utsikt mot vegetation har visat sig
vara mer positivt för inlärningen är utsikt mot
en ”steril miljö” (14).
Utblick och koncentration
Samtidigt visar Tufvessons forskning (11) att
utblick, i vissa fall, kan utgöra ett störande
moment för elever med koncentrationssvårigheter. Detta eftersom mycket energi läggs på
att tolka och processa vad som finns utanför
fönstret. Motivet för utblicken har visat sig ha
betydelse genom att olika utblicksmotiv har
olika effekt för olika elevgrupper. I Tufvessons
avhandling (ibid.) jämfördes koncentrationsnivåer hos elever beroende på utblicksmotivet. Resultatet visade att samtliga grupper,
en grupp elever med ADHD, en grupp med

Downs syndrom och en grupp med autism,
hade svårt att bibehålla koncentrationen på
arbetsuppgiften då de hade utblick över skolgården.
Studien visade också på skillnader mellan
grupperna (11). Elevgruppen med ADHD
arbetade bäst med utblick mot byggd miljö
och eleverna med Downs syndrom arbetade
bäst med utblick mot himlen. Elevgruppen
med Downs syndrom fick avsevärt bättre
koncentration av utblick, medan en liknande
effekt inte syntes i de andra två grupperna.
Elever med autism fick bättre koncentration
utan utblick.
Resultatet visar med tydlighet att utblick
som sådan inte alltid har positiva effekter och
på att koncentration inte uppnås på samma
sätt för alla individer eller grupper.
B E LYS N I N G O C H I N L Ä R N I N G
Belysning hjälper, precis som dagsljuset, oss
att tolka vår omgivning avseende rumslig form
och atmosfär (12). Rätt belysning i lärandemiljön ska också bidra till att underlätta detaljseendet. En hög belysningsstyrka och jämn
ljusfördelning i kombination med undvikande
av störande blänk, reflexer och skarpa skuggor
underlättar vår tolkning av text och figurer.
Belysning efter aktivitet och		
individuella behov
En ljussättning som gör att man enkelt kan
avläsa lärarens och elevers minspel underlättar kommunikationen i klassrummet och
ger förutsättningar för samtal och diskussion
medan ett mer dämpat ljus kan skärpa lyssnandet (12).
I lärandemiljöer där den visuella uppmärksamheten riktas åt flera håll ställer krav på
belysningens placering. Standardlösningar
på många skolor består dock endast av allmänbelysning samt tavelbelysning. Sällan
ses kompletterande belysning för de enskilda
arbetsplatserna och sällan går ljusets styrka
och karaktär att justera av användarna.
De generella kraven på belysning i

klassrum är en medelbelysningsstyrka på
500 lux på arbetsytan, vilket i princip omfattar
hela belysningsytan, i ett standardklassrum
ofta detsamma som hela rummet (15). Enligt
Alenius är en helt jämn fördelning av belysning
diskutabelt därför att det genererar en ljusmatta med platt ljus (2). Ett monotont och jämt
upplyst rum underlättar detaljseendet men
riskerar att minska vår rumsförståelse. Det är
därför viktigt att skapa möjlighet till variation i
ljussättningen. Idag finns också krav i svensk
standard på att belysningen i klassrum ska
vara reglerbar (se utdrag ur SS EN 124641:2011 (längst bak i kapitlet).
Varierad belysning ger bättre ljudmiljö
En genomtänkt och varierad belysning kan ha
ett flertal positiva effekter. En dansk pilotstuide
genomförd av Imke Van Mies et al. undersökte
hur nedpendlad belysning, som ett tillägg till
allmänbelysningen i ett klassrum påverkade
den auditiva miljön positivt (16). Den nedpendlade belysningen skapade en upplyst
yta på själva arbetsplatsen och ett mjukt ljus
mellan arbetsplatserna. Ett sätt att skapa en
avskärmning av den egna arbetsplatsen och
därmed också ökad studiero. Personal och
elever kunde själva styra belysningen efter
behov. Resultatet visade, förutom förhöjd
koncentration och förbättrad inlärningsförmåga hos eleverna, att ljudnivåerna minskade
i klassrummet.
Negativa effekter av flimrande belysning
Belysningsskällor som flimrar eller skapar
reflexioner och bländar kan förutom att ge
fysiska besvär som huvudvärk och trötthet
göra att eleverna inte tydligt ser pedagogens ansiktsuttryck, ökar stressnivåerna och
minskar koncentrationen (17). Enligt arbetsmiljöverkets krav ska belysning vara utformad
så att besvärande flimmer inte uppstår AFS
(2009:29)
Det finns troligtvis ingen ultimat lösning för
ljussättning av en lärandemiljö eftersom individuella skillnader förekommer av hur elever bäst
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arbetar. Vissa uppskattar starkt ljus medan
andra föredrar dämpat ljus. De olika behoven
tillfredsställs enklast genom att utrusta klassrummet med olika typer av ljuskällor (18).
I N T RYC K S S A N E R I N G KO N T R A
ÄG A R S K A P
För många visuella intryck som tävlar om vår
neurologiska förmåga att tolka synintrycken
kan hämma vår uppmärksamhet och koncentration (19). För personer med NPF och autism
med svårighet att sortera inkommande visuella
stimuli kan för många objekt och ljuseffekter i
ett rum ha en energikrävande och uttröttande
effekt.
Förra året, 2018, var begreppet intryckssanering med på nyordslistan (20). Intryckssanering är ett sätt för skolor att hjälpa elever
att sortera ut de viktigaste intrycken för
stunden. Genom att minimera onödig visuell
stimuli kan mängden stimuli reduceras. Många
svenska skolor har börjat se över sina lärandemiljöer och avlägsnar objekt från miljön som
kräver onödig uppmärksamhet från elever med
perceptionsstörningar.
Skolverket råder skolpersonal att sortera
bort material som kan orsaka visuellt buller för
att underlätta för känsliga elever (21). Skolverket uppmanar också personal att täcka
över glasväggar och glasdörrar med frostad
film eller gardiner samt att täcka över öppna
förvaringslösningar. Rådet tyder på ett misslyckande i gestaltningen av håltagningar och
förvaringslösningar, då de inte bistår verksamheten på ett fungerande sätt.
Tufvesson har visat att antalet fönster i ett
klassrum påverkar koncentrationen hos elever
med ADHD, Downs syndrom och autism (11).
Alla öppningar i ett rum, fönster eller dörrar,
öppnar upp för fler syn- och hörselintryck
genom att intilliggande rumsligheter också
tolkas in och processas. Elever som inte kan
sortera ut ljud- och synintryck från intilliggande rum eller som upplever en otrygghet
pga. för många kommunikationsvägar till och
från ett rum störs i sitt skolarbete. Tufvesson
förespråkar därför att antal dörröppningar
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minimeras och att håltagningar för fönster
endast placeras i en vägg per rum.
I en telefonintervju med Catrin Tufvesson
(22) frågar vi om intryckssaneringen kan gå för
långt, att miljön blir steril och kall?. Tufvesson
menar att intryckssanering i en miljö inte förhindrar att det är ombonat på en annan plats
i lärmiljön. Hon förespråkar att man är varsam
med stimuli i koncentrationskrävande miljöer,
men att det inte behöver vara avskalat överallt.
Också i koncentrationskrävande miljöer finns
möjligheter att formge med färg och genomtänkta materialval.
Liknande slutsatser finns i Ifous rapport
Skolmiljöer – Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk skolmiljö (23), där tecken på
omsorg om eleven i den fysiska miljön beskrivs
bidra till en ökad trygghet och känsla av ägandeskap och identitetsskapande hos brukarna.
Rapportförfattarna tar också upp att det finns
ett utmanande motsatsförhållande mellan en
ombonad miljö som uttrycker ägandeskap och
en intryckssanerad miljö. Också här uttrycks
att en balans i miljön, varken en överlastad eller
en identitetslös miljö, är eftersträvansvärd som
genomgående lösning. Utsmyckningar och
identitetsskapande symbolik kan därför med
fördel användas i miljöer som inte kräver hög
koncentration av dess användare. Trots detta
har flera av de besökta skolorna i Ifous studie
kala, stökiga och identitetslösa utrymmen för
entréer och andra gemensamma ytor. Någonting som riskerar att minska känslan av ägandeskap för miljön och kan skapa en negativ
spiral av ytterliga förstörelse och nedskräpning. En utveckling som riskerar att utgöra en
än mer svårorienterad och problematisk visuell
miljö för elever med exempelvis NPF.
K U LÖ R I L Ä R M I L J Ö N
Precis som ljus och belysning kan färg
användas för att tydliggöra rumsligheter och
visuell förståelse av omgivningen. Färgsättningen samspelar också i allra högsta grad
med både dagsljusets karaktär, belysningen
och omgivningens material. Exempelvis kan
färgsättningen av rummet påverka kontrasten

Efter en skoldag är Eddie utmattad, han har svårt att skärma av
intryck. Han stör andra när han blir trött. Men störs också väldigt
lätt själv av andra elever med liknande problem som han själv.
Att placeras i en grupp med andra barn med liknande problem är
därför också svårt.
Han kommer till sin rätt i lugna miljöer som inte har för mycket
intryck, men miljön får inte vara kal och steril. Eddie behöver en
skolmiljö med tydliga rum. Olika rum för olika aktiviteter. Det
måste finnas reträttplatser där han kan dra sig undan och få
återhämtning. Efter skolan behöver Eddie lugn och ro, en meditativ
omgivning och ett lugnt tempo.
Ur intervju med förälder till Eddie, elev i åk 9 med ADHD

och därmed vår förståelse av själva rumsligheten så att den blir tolkningsbar.
I SPSM:s Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (24) ges råd kring färgsättning
av lärmiljöer: ”En känslomässigt lugn färg i
rummet bidrar till att barn och elever lättare
kan koncentrera sig. Uttrycksfulla kulörer kan
skapa oro och stress. Intensiva färger och
röriga mönster på möbler, textilier anslagstavlor och dekorationer kan påverka aktivitetsnivå och beteende på ett negativt sätt
hos elever som är extra känsliga”. I verktyget
refererar man till Thorbjörn Laikes forskning
om miljöns inverkan på förskolebarns humör
och beteende: ”Färgstyrkan i rummet är det
som visat sig påverka mest. Svagare färgtoner
ger en lugnare miljö och kan vara ett bra val
i en matsal”.
I handboken Bygg ikapp (25) beskrivs att
personer med nedsatt kognitiv förmåga kan
uppleva starka ljushetskontraster i golvet/
marken som nivåskillnader eller håligheter och
det därför bör undvikas. Vidare beskrivs att vid
önskan att avleda uppmärksamhet från exempelvis dörrar till städskrubbar eller liknande,
färgsätts dessa med fördel i samma ljushet
och kulör som omgivande lister och väggar.
Ett sätt att gestalta på ett intrycksminimerande
sätt.
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L AG A R O C H R I K T L I N J E R F Ö R
DAG S L J U S I BYG G N A D E R
BBR BFS 2016:6 Dagsljus
Tillgång till dagsljus anses vara en central
egenskap i bebyggelsen och regleras i avsnitt
6:322 i BBR: ”Rum eller avskiljbara delar av
rum där människor vistas mer än tillfälligt ska
utformas och orienteras så att god tillgång
till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är
orimligt med hänsyn till rummets avsedda
användning”. Ett undantag från kravet finns
för gemensamma utrymmen: ”I gemensamma
utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock
med tillgång till indirekt dagsljus”. Kraven
baseras på grundläggande krav i PBL och i
plan- och byggförordningen, PBF, i fråga om
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hygien, hälsa och miljö. De krav på tillgång till
dagsljus som ställs i BBR är dock endast motiverade av kravet i plan- och bygglagen, PBL,
på att byggnadsverk inte ska ge upphov till
oacceptabla risker för hälsan. Krav på trivsel
fanns i tidigare gällande plan- och bygglag,
men finns inte i nu gällande PBL.
AFS 2009:2
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning ger direktiv om dagsljus och
utblick i 9 §: ”Vid stadigvarande arbetsplatser,
i arbetslokaler och personalutrymmen som är
avsedda att vistas i mer än tillfälligt, ska det
normalt finnas tillfredsställande dagsljus och
möjlighet till utblick.”

Till 9 § ”Tillgång till dagsljus och utblick
är en viktig del i en god arbetsmiljö. Rikligt
dagsljus och god utblick bör därför eftersträvas. Varje del av verksamheten som kan
utföras i dagsljus bör placeras i lokal med
fönster. Dagsljus har förutom som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt för
hälsotillståndet genom att ge fysiologiskt
nödvändig stimulans för människans dygnsoch årsrytmer, orientering i tid och rum samt
naturlig uppfattning av rummets och föremålens skiftningar i färg och form.
Svensk standard SS-EN 17037:2018
En ny europeisk standard för dagsljus i byggnader togs fram 2018 på uppdrag av EU och
har godkänts i Sverige. Standarden omfattar
förutom tillgång till dagsljus, solinstrålning
och bländning också utblick. För solinstrålning och bländning gäller: ”Glasytor bör ha
en transmission om minst 70 procent och
dagsljuset bör uppgå till 300 lux i 50 procent
av en arbetslokal under åtminstone halva den
tid då dagsljus är tillgängligt under dagen. En
nivå om 100 lux anses vara en undre gräns för
att säkerställa arbetsprestationer. För direkt
solinstrålning är ett mål att ett fönster bör ge
minst 1,5 timmars solinstrålning dagligen.”
För att beräkna bländning på arbetsplatser där man läser eller arbetar vid dator och
liknande används Daylight Glare Probability
(DGP, Galatioto & Beccali, 2016b) En DGP
bör inte överstiga 0,45 under mer än 5 procent
av vistelsen vid en arbetsstation.
L AG A R O C H R I K T L I N J E R F Ö R
U T B L I C K I BYG G N A D E R
BBR 6:33 Allmänt råd
Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar
av rum där människor vistas mer än tillfälligt
bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas variationer.
Svensk standard SS-EN 17037:2018
I den nya standarden för dagsljus i byggnader

kvantifieras kvaliteten för utblick. Hänsyn tas
till den synliga vidden i utblick, horisontal synvinkel mot fönster, hur långt utblicken sträcker
sig och innehållet i den.
L AG A R O C H R I K T L I N J E R 		
F Ö R B E LYS N I N G
Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS
2009:2 9
• 10 § Belysningen ska planeras, utföras
och underhållas samt undersökas och
bedömas i den omfattning som behövs
för att förebygga ohälsa och olycksfall.
• 11 § Belysningen ska anpassas till de
arbetandes olika förutsättningar och
de synkrav som arbetsuppgifterna
ställer. Belysning ska ha en för den
enskilde lämplig fördelning och riktning.
Bländning ska undvikas så långt det är
möjligt.
• 13 § En ljuskällas återgivning av färger
ska vara lämplig för arbetsuppgiften.
• 14 § Belysningen ska vara utformad
så att besvärande flimmer inte uppstår.
Exponeringen för UV-strålning från
belysning ska vara så låg att riskerna för
ohälsa elimineras eller reduceras till ett
minimum.
Svensk standard SS EN 12464-1:2011
Ljus och belysning - Belysning av arbetsplatser - Del 1:
För arbetsplatser inomhus ska medelbelysningen på läsfältet bör vara minst 500 lux.
Allmänbelysningens medelvärde, 85 cm över
golv, bör uppgå till minst 300 lux i klassrum
och 150 lux i korridorer. Belysningen ska vara
reglerbar i klassrum och aulor.
Standarden omfattar också Cylindrisk
belysningsstyrka, Vertikalt ljus på väggar
- omfältsluminans och indirekt ljus i taket omfältsljus.
En guide till visuellt grundade begrepp
som normalt används för att beskriva ljusets
egenskaper finns i Boverkets skrift ”Att se,
höras och andas i skolan”.
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AU D I T I V M I L J Ö I S KO L A N
En god ljudmiljö är en förutsättning för effektiv
inlärning och koncentration, eftersom en stor
del av inlärningen i skolan sker genom hörseln
och med hörselminnet (1).
För att ljudmiljön ska klassas som god,
krävs att de ljud som är viktiga att ta del av i en
given situation går att höra med lätthet (2). Bra
akustik i en skollokal innebär att efterklangstiden är anpassad till rummets storlek och
användningsområde med låga nivåer av
bakgrundsbuller. Störande bakgrundsljud
utifrån och från angränsande lokaler, exempelvis från ventilation, trafikbuller, röster, steg
och maskiner försämrar ljudmiljön och kan
ha mycket negativ inverkan på arbetsmiljön
för elever och pedagoger. Ljud som inte är
störande för en person med normal hörsel
kan vara upplevas som mycket störande för
exempelvis en person med hörselskada (3).
Den individuella känsligheten för buller, det
vill säga oönskat ljud, varierar mellan individer.
För att uppnå en god ljudmiljö krävs därför att
hänsyn tas till enskilda individers behov (4).
Ljudmiljön i skolor påverkas i hög grad av
gruppstorleken, där mindre elevgrupper resulterar i en bättre ljudmiljö (5).

BA R N H A R A N D R A AU D I T I VA
F Ö R U T S ÄT T N I N G A R Ä N V U X N A
Barn upp till 13-15 års ålder har andra anatomiska förutsättningar i sina hörselorgan än
vuxna. Barnens inneröron är känsligare och en
kortare hörselgång gör att ljudet inte dämpas
lika mycket innan det når trumhinnan. Därtill
är barnens språkutveckling inte fulländad, och
buller kan fördröja språkinlärningen, exempelvis kan det ta längre tid att lära sig läsa
och stava vid hög utsatthet för buller, både i
hemmet och i skolan (6).
B U L L E R H A R N E G AT I V E F F E K T
PÅ A R B E T S M I N N E T
Auditiv perception handlar om hur vi klarar att
upptäcka, tolka och känna igen det vi hör. Den
hjälper oss att ”tolka” och klargöra det som
sagts så att det blir begripligt för oss. Den
auditiva perceptionen är i högsta grad involverad i allt språkligt som vi företar oss, men
för att språket skall kunna utvecklas måste vi
ha hjälp av alla andra perceptionsförmågor.
Syn, hörsel, lukt, smak, balans, motorik – alla
delar påverkar den språkliga utvecklingen (7).
Buller samt dåliga akustiska förutsättningar i lärandemiljöer har negativa effekter

på arbetsminnet och därmed inlärningen som
helhet (8). Störande bakgrundsljud stjäl uppmärksamhet och energi till att uppfatta vad
någon som talar säger istället för att den som
lyssnar kan ta del av budskapet i det som sägs.
Forskning bland skolelever, visar att arbetsminnet försämras med cirka 20 procent i
miljöer där ljudmiljön stör inlärningen. Bullret
maskerar konsonanterna i talet, vilket gör det
svårt att förstå vad som sägs. Arbetsminnet
är viktigt för prestationen i de flesta ämnen i
skolan och de som redan har svårt med koncentrationen drabbas hårdast av buller.
DÅ L I G L J U D M I L J Ö I S KO L A N –
E N N E G AT I V S P I R A L
Det har påvisats att ljudnivån som elever
alstrar (ex. genom prat och stolskrap) blir
starkare med starkare bakgrundsbuller (9).
En dålig ljudmiljö genererar alltså en negativ
spiral som resulterar i ökande bullernivåer.
Buller i lärmiljön har negativ effekt på
pedagogers röstkapacitet. De blir hesa av att
ständigt höja rösten för att höras, vilket i sin tur
har negativ påverkan för elevernas möjlighet
att uppfatta vad pedagogerna säger, vilket gör
att inlärningen försvåras ytterligare (8).
Hörsellinjen, en rådgivningstjänst som
drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF),
har givit ut fakta och råd kring ljudmiljö i skolan
(10). Hörsellinjen konstaterar att normal samtalston motsvarar cirka 60-65 decibel, men att
det är inte ovanligt att ljudnivåer i skola och
förskola ligger kring cirka 65–78 decibel. För
att göra sig hörd i en sådan ljudmiljö krävs att
rösten är 10 decibel högre än bakgrundsljudet
och om barn ska höra krävs att rösten är 15
decibel högre. Att tala i 75 decibel motsvarar
nästan att skrika. Hörsellinjen påpekar också
att akustiken i lärmiljöer ofta inte är anpassad
efter den aktuell pedagogik. En akustisk planering som utgår från en monologbaserad
undervisning klarar inte att möta de krav som
uppstår i och med dagens mer kollaborativa
pedagogik med många grupparbeten med
ett spritt ljud i klassrummen. Också samnytt-

jande av lokaler har blivit vanligare, exempelvis
nyttjas lärosalar för både skol- och fritidsverksamhet, någonting de ofta inte är akustiskt
optimerade för.
U T S AT TA E L E V E R S Ä R S K I LT
D R A B BA D E AV DÅ L I G
LJ U D M I LJÖ
Buller har negativa effekter för alla människor,
men särskilt drabbade av dåliga auditiva
miljöer är exempelvis elever med annat
modersmål än det undervisade, elever med
hörselskada, elever med NPF och elever med
läs- och skrivsvårigheter. Vid samtal på ca 60
dB(A) får bakgrundsbuller inte vara högre än
35 dB(A) för att man ska kunna uppfatta allt
som sägs fullt ut. När det gäller skolmiljöer
kan det krävas att den genomsnittliga bakgrundsnivån är 25 dB(A) eftersom barn under
15 år, personer med hörselnedsättning och
personer med annat modersmål behöver en
lägre bakgrundsnivå (12).
Enligt SPSM:s Barnpanelsrapport vill
elever med funktionsnedsättning att det ska
vara tyst i klassrummet eftersom det ökar
deras koncentrationsförmåga. De intervjuade
eleverna beskriver att de själva distraheras av
för mycket ljud och då ofta aktiverar sig på
annat vis. De dras lätt med om det blir oroligt
i klassen (13).
Elever med annat modersmål än det
undervisade
Elever som har ett annat modersmål än det
undervisade språket kan ha svårigheter
att fylla i de delar av talet som maskeras av
buller i en klassrumsmiljö (12). Bakgrundsnivån för ljudet i ett klassrum behöver därför
vara mycket lägre för dessa elever. Generellt
gäller att människor som ska uppfatta tal på
annat språk än sitt modersmål är mer sårbara
för buller och efterklang i lyssningsmiljön än
infödda lyssnare. Skillnader på upp till 5 dB i
krav på lägre störbullernivå har påvisats (4). I
fall av kombination av hörselnedsättning och
bristande språkförståelse av det undervisade
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språket kan nivån för bakgrundsljudet behöva
vara 10 dB lägre jämfört med för en normalhörande person (14).
NPF
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är
ofta kopplade till en eller flera tilläggsdiagnoser som ytterligare komplicerar lärsituationen.
Svårigheterna består av koncentrationsproblem, motivationsproblem, nedsatt arbetsminne och läs- och skrivsvårigheter (15).
Eftersom buller genererar likadana svårigheter
är elever med NPF dubbelt drabbade i bullriga
lärmiljöer.
Auditivt minne handlar om att vi måste
kunna lägga på lager det vi hört (7). Vi har två
typer av auditiva minnen. Det ena är korttidsminnet, exempelvis kan det vara att vi repeterar ett telefonnummer men glömmer det efter
en liten stund. Det andra är långtidsminnet.
Efter viss träning kan det vi har i korttidsminnet
övergå till att fastna i långtidsminnet och vi
minns vad vi lärt oss och vi kan även komma
ihåg saker vi varit med om långt tillbaka. Barn
med inlärningssvårigheter har oftare svårigheter med det automatiska tänkandet än med
själva tankeprocessen. De här barnen och
eleverna har ofta svårt med minnet. De kan
inte forma associationer och komma ihåg dem
tillräckligt länge för att de ska hinna fastna och
bli automatiserade.
Autismdiagnos ASD
Många elever med ASD har en överkänslighet
för ljud. Man kan reagera starkt på ljud som
inte har en störande effekt för andra – på både
bakgrundsbuller och enskilda störande ljudinslag. En dämpad ljudmiljö är därför viktig
för att hjälpa eleverna att koncentrera sig på
undervisningens innehåll (15).
D E N AU D I T I VA M I L J Ö N 		
I S KO L A N B R I S T E R
Under nära trettio års tid har myndigheternas
inventeringar av skolors ljudmiljöer haft nedslående resultat. Nedan följer några exempel:
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Boverkets slutsatser (16)
Återkommande besiktningar av ljudmiljön i
skolan visar att många undervisningslokaler
hade dåliga akustiska egenskaper. Den dåliga
akustiken är i många fall en följd av bristande
kunskaper vid planering och byggande.
Vanliga fel i undervisningslokaler som konstaterades var;
• Avsaknad av, för många eller felaktigt
placerade ljudabsorbenter
• Buller från fläktrum på grund av dåliga
väggar och bjälklag
• Buller från installationer orsakat av
felaktig dimensionering och eftersatt
underhåll
• Susande luftdon beroende
på felaktigt tryck och flöde i
luftbehandlingssystemet
• Odämpade friskluftsventiler samt otäta
fönster som försämrar ljudisoleringen
mot trafikerade gator
SPSM:s inventering (17)
SPSM inventerade under 2015 åttiofem
klassrum avseende ljudmiljö för elever med
hörselnedsättning. I rapporten konstateras att
endast lite drygt vart femte klassrum kunde
anses nå kraven för ljudklass C eller B enligt
Svensk standards klassifikation. Forskarna
redovisar i rapporten att man i 40% av fallen
inte vidtagit åtgärder för dämpning av ljud
från möbler, att man i 86% av klassrummen
hade otäta/bullriga dörrar som läckte ljud från
närliggande korridorer samt att det i 40% av
klassrummen förekom störande buller från
utemiljön som läckte genom fönstren. Slutsatsen var att klassrummen inte klarar miniminivåerna avseeden ljudmiljön trots att Boverket
rekommenderar minst ljudklass B för personer
med varierande grad av hörselnedsättning.
Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn(18)
Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan
mellan 2013-16 visade att 9 av 10 skolor har
brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. En av de vanligaste bristerna var buller.
I slutrapporten konstaterades att en majori-

tet av de besökta skolorna inte hade vidtagit
åtgärder för särskilt bullerkänsliga elever och
arbetstagare. Brister sågs också när det gäller
förebyggande åtgärder, undersökningar och
riskbedömningar samt erbjudande av hörselundersökningar för personalen. Därtill
konstaterades att det är mycket vanligt med
brister avseende rutiner för drift och underhåll.
Exempelvis fann man oklarheter kring om, när
och hur ofta service och underhåll av ventilationsanläggningar utförs. Viktiga rutiner för
att säkerställa att missljud från ventilation inte
skapar försämringar i ljudmiljön saknades.
F Ö R BÄT T R I N G AV L J U D M I L J Ö N
På hörselskadades riksförbunds hemsida ger
Peter Nordqvist, teknisk doktor, Forskningsin-

stitutet Hörselbron/Kungliga Tekniska Högskolans råd kring de viktigaste åtgärderna för
en förbättrad ljudmiljö i förskola och skola (19):
”De viktigaste åtgärderna för att förbättra
ljudmiljön är bra lokaler som är genomtänkta
redan vid byggnationen. Skolan ska inte vara
beroende av temporära baracker/moduler
under längre tid. Eleverna ska ha en god
ljuddisciplin och klasserna ska inte vara för
stora. Ljudabsorbenter ska finnas i de mest
utsatta miljöerna. Förekomsten av hörselkåpor till eleverna i vissa skolmiljöer är en tydlig
signal att något måste göras.”
Hörsellinjen rekommenderar att kommuner
genomför kontinuerliga akustiska mätningar i
samtliga lokaler i skolmiljön. Med konsekvent
kartläggning kan åtgärder och handlingsplaner för förbättrad ljudmiljö upprättas (10).
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L AG A R O C H R I K T L I N J E R
Boverkets rekommendationer BBR
BFS2011:6
Ljudklass C motsvarar kraven i Boverkets
byggregler, BBR, som behöver uppnås vid
uppförande av nya byggnader. För lokaler
innehåller BBR inte några värden utan hänvisar
i stället till standardens ljudklass C i fråga om
de lokaler som omfattas av BBR:s bullerkrav.
Rum med öppna planlösningar rekommenderas inte för undervisningsmiljöer enligt
boverket: ”Utbildningslandskap i skolor ger
inte tillfredsställande eller ens godtagbara
ljudklimat för det avsedda syftet och bör därför
undvikas.”
3:1415 Ljudmiljö
I publika lokaler där personer med nedsatt
orienteringsförmåga är beroende av ljudmiljön
för att kunna ta del av väsentlig information
ska ljudmiljön utformas för god hörbarhet,
god taluppfattbarhet och god orienterbarhet.
Samlingssalar och receptioner ska utrustas
med teleslingor eller andra tekniska lösningar
så att de blir tillgängliga och användbara för
personer med nedsatt hörsel. (BFS 2013:14).
Arbetsmiljölagen AFS 2009:2
AFS:
Buller och akustik
32 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lämpligt utformade
och inredda med hänsyn till deras ändamål,
ljudegenskaper och förekommande bullerkällor. De ska planeras, disponeras och isoleras
mot omgivningen så att bullerexponeringen
reduceras till lägsta praktiskt möjliga nivå och
så få som möjligt utsätts för buller.
33 § Installationer ska vara utförda och underhållas så att de alstrar och överför så lite buller
som är praktiskt möjligt till arbetsplatser,
arbetslokaler och personalutrymmen.
Arbetsmiljöverkets bok om buller och
bullerbekämpning (H003)
”I lokaler avsedda för talad kommunikation,
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exempelvis skollokaler och sammanträdesrum, är det speciellt angeläget att insatser
görs för att åtgärda bullret så att man får en
låg talinterferensnivå.”
Svensk standard SS 25268:2007+T1:2017
Standarden definierar fem ljudfunktioner som
beskriver en lokals akustiska kvalitet:
• Efterklang
• Bakgrundsbuller
• Stegljudsdämpning
• Luftljudsisolering
• Ljudnivå från yttre ljudkällor
Utifrån ljudfunktionerna kan en skollokal klassificeras i en av fyra ljudklasser: A, B, C eller D:
Ljudklass A: Ljudklassen motsvarar bättre
ljudförhållanden än ljudklass B. Klassen är
lämplig för utrymmen och verksamheter där
en mycket högklassig ljudmiljö prioriteras.
Ljudklass B: Ljudklassen motsvarar bättre
ljudförhållanden än ljudklass C. Klassen är
lämplig för utrymmen och verksamheter där
en bättre ljudmiljö prioriteras.
Ljudklass C: Ljudklassen är avsedd att ge
ljudförhållanden som motsvarar minimikraven
i Boverkets föreskrifter,
Ljudklass D: Ljudklassen representerar låg
ljudstandard och är avsedd att tillämpas
endast när ljudklass C av olika tekniska,
antikvariska eller ekonomiska skäl inte kan
uppnås, exempelvis för vissa ombyggnadsfall
eller för enkla, temporära utrymmen.
I Svensk standard finns ljudklassningstabeller som beskriver hur de olika ljudklasserna
relaterar till decibelvärden. Tabellvärden för
utbildningslokaler är indelade i två tabeller,
en för skolor, förskolor och fritidshem och en
för gymnasial och högre utbildning.
Ljudklass bestäms av byggherren medan
projektörerna dimensionerar sammansatta
konstruktioner och produkter som uppfyller ljudklassens krav i byggnad (SS 25267/
SS25268).

5.3.3 Utrymme för personer med nedsatt
hörsel
Utrymme som uppfyller ljudklass C eller bättre
är i Boverkets mening tillgängligt för personer
med varierande grad av nedsatt hörsel. För
att uppnå en högre grad av tillgänglighet i
utrymmen för talkommunikation ska riktlinjer
enligt 5.5 Riktlinjer för rumsutformning uppfyllas, ljudnivå från installationer och trafik,
speciellt maximalnivån, ska uppfylla krav
för ljudklass A eller bättre samt att en kort
efterklangstid eftersträvas i oktavband 125
Hz, 250 Hz och 500 Hz .
5.5.1 Allmänt
Detta avsnitt innehåller riktlinjer för utrymmen
där akustikbehandling enbart i taket inte är
tillräckligt för att säkerställa en god ljudmiljö.
För ljudklass B är dessa riktlinjer bindande.
Stora utrymmen för idrott och utrymmen för
gemensam undervisning ska uppfylla dessa
riktlinjer även vid ljudklass C. I ljudklass A ska
dessa utrymmen utformas så att kravet
”mycket god ljudmiljö” uppnås och specifika
krav ska formuleras för varje angivet utrymme.
5.5.4 Öppet arbets- eller undervisningsutrymme
En förutsättning för att kontorslandskap
ska uppfylla ljudklass A eller B är att verksamheten har nytta av att höra varandra
eller att ljudnivån inom verksamheten är så
låg att det är uppenbart att ingen störning
mellan arbetsplatserna uppstår. Arbetsplatser i sådant utrymme ska avskärmas mot
gångstråk, kopieringsrum, reception, entré,
rastutrymmen och annat utrymme med hög
persontrafik eller ljudalstring. Utformningen
av utrymmet ska verksamhetsanpassas. För
koncentrationskrävande arbetsuppgifter eller
vid sekretesskrav, ska det finnas rum för enskilt
arbete och samtal i direkt anslutning till det
öppna arbetsutrymmet.

Miljöbalken
Reglerar exempelvis ljudnivåer från fasta
installationer och lågfrekvent buller. Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänna
Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från
väg- och spårtrafik på skolgård 2017
På ny skolas skolgård som exponeras för
buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet. Vidare bör den maximala nivån
70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa
nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i
förordning (2015:216) om trafikbuller vid
bostadsbyggnader bör underskridas på en
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att
förebygga olägenhet för människors hälsa.
Enligt riktlinjerna kan en målsättning kan vara
att övriga vistelseytor inom skolgården har
högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den
maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5
ggr per genomsnittlig maxtimme.
På äldre skolgård som exponeras för buller
från väg- och/eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 55 dBA underskridas på
de delar av gården som är avsedda för lek,
vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör
den maximala nivån 70 dBA underskridas
på dessa ytor. Den maximala nivån bör inte
överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under
ett årsmedeldygn, under den tid skolgården
nyttjas (exempelvis kl 07- 18).
Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning SPSM
SPSM förespråkar en högre ljudklass än
Boverkets rekommendationer ”SPSM rekommenderar att kraven för ljudklass A uppfylls
samt att efterklangstiden vid 125 Hz väljs så
kort som det är praktiskt möjligt.”
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KÄN S E L, LU KT & S MAK

I den här delen av rapporten har
perceptiva förnimmelser från
känselsinne, smaksinne och
luktsinne slagits samman under
ett avsnitt. Annorlunda perception
inom dessa sinnen kan ge
sammansatta konsekvenser för hur
vi upplever den fysiska miljön.

KÄN S E L
Känsel, eller taktil perception, är ett samlingsbegrepp för ett flertal sensoriska förnimmelser vi får genom huden, som beröring, tryck,
ytstruktur, temperatur och smärta.
Annorlunda taktil perception
En annorlunda taktil perception kan innebära
en överkänslighet eller en underkänslighet
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för alla de förnimmelser vi får genom huden.
Det är exempelvis vanligt att reagera antingen
svagt eller starkt på värme, kyla och smärta (1).
Vissa kan tycka att det är skönt med beröring
och tryck mot huden, att det lugnar, medan
andra istället upplever obehag. Vissa har svårt
att förutse var och när beröring kommer att
uppstå, vilket kan vara stressande, särskilt i
miljöer där många är i rörelse samtidigt. Se
beskrivning om negativa effekter av trängsel
under avsnittet Crowding i delen om kroppsuppfattning, s 15.
Känsel, temperatur och luftkvalitet
Ett välbalanserat inomhusklimat höjer prestationen och inlärningen (2). Ett för varmt och
fuktigt klimat däremot minskar elevers närvaro
och prestationsnivå. Ett inomhusklimat med
något lägre temperatur höjer inlärningskapa-

citeten. En välavvägd temperatur i skolan är
därför viktig. Men också att klimatet går att
justera av användarna. Att det går att vädra
miljöer genom att öppna fönster samt att personalen kan justera värmen i lärmiljön efter
behov har visat sig vara en viktig faktor för att
elever och personal ska uppleva temperaturnivån som balanserad och adekvat.
I en studie utförd i Costa Rica har man
konstaterat att en ökad lufttillförsel och
temperatursänkning från varmt till lätt kyligt
ökade elevernas prestationsförmåga med
nära 30 procent. Man såg också att elever
som ansågs ha en lägre inlärningsförmåga
drabbades hårdare av dålig luftkvalitet och
hög temperatur än de som hade en god inlärningsförmåga (3).
Mat och annorlunda perception
Känsel omfattar också upplevelsen av mat i
munnen. För personer med annorlunda taktil
perception kan konsistensen av viss mat
upplevas som mycket obehaglig. Också själva
smaksinnet, gustatoriska perceptionen kan
vara känsligt och en del personer är mycket
selektiva med vilka konsistenser och smaker
de klarar att äta (1).

Robert är känslig för lukter,
framför allt från mat. Han äter
ofta ingenting i skolan, ibland
går han iväg och köper mat
eller tar med någonting att
äta hemifrån. Hemma äter
han helst ensam på sitt rum
istället för att äta med oss
andra i familjen.

En aspekt av matintag i relation till annorlunda taktil perception är att vissa personer
kan uppleva det som särskilt obehagligt att få
mat på huden, att bli kladdig (1).
Också luktsinnet, den olfaktoriska perceptionen, kan vara annorlunda hos personer med
exempelvis NPF. Om man upplever lukter och
smaker på ett annorlunda sätt kan man både
dras till och ha ett undvikande beteende till
starka dofter. För vissa innebär en förhöjd
känslighet mot konsistens, mat och doft att
man är restriktiv i sitt ätande (1).
Skolans matmiljö
I skolmiljö är matintag ofta förlagda till en
större matsal. En sådan miljö kan för många
personer, och särskilt för personer med
exempelvis NPF, vara problematisk av flera
anledningar. Delvis är det en miljö vari många
personer förflyttar sig samtidigt, det bildas
köer och kan bli trångt och stökigt. Ljudmiljön är ofta hög med diskinlämning, ett högt
sorl från ätande personer, samt möbler som
flyttas i rummet. Samtidigt kan dofter från mat
och människor vara svårhanterligt för känsliga
personer.
En specialpedagog vittnar i en artikel i
Dagens Nyheter (4) om hur en, i undervisningen högpresterande, nioårig flicka med
NPF-diagnos inte klarade av att äta i skolmatsalen. Hon blev tvingad att äta i matsalen men
klarade inte av miljön utan att få våldsamma
utbrott och klarade i förlängningen inte av att
fortsätta komma till skolan. ”Skolmatsalen blev
viktigare än undervisning”, säger specialpedagogen i artikeln.”
Arbetsmiljöverket poängterar (5) att det är
viktigt att matutrymmen i skolan tillgodoser
behovet av avkoppling från skolarbetet. Det
finns ingenting som reglerar huruvida eleverna
äter i en mindre eller en större lokal så länge
det inte är för trångt och för hög ljudmiljö.

Ur intervju med förälder till barn i årskurs 8
med diagnoserna ASD och ADHD
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”§

ling och uppfångande av luftföroreningar som
alstras i lokalerna, att luftkvaliteten i vistelsezonen är tillfredsställande. Luftväxlingen ska
BBR (2011:6)
I BBR finns ett flertal paragrafer som reglerar ordnas så att spridning av luftföroreningar
inomhusluft. Exempelvis:
begränsas. I lokaler där luftföroreningar
6:1
huvudsakligen uppkommer genom person6:2
Luft
belastning kan koldioxidhalten användas som
6:22
Egenskaper hos luft som tillförs rum en indikator på om luftkvaliteten är tillfreds6:23
Radon i inomhusluften
ställande. I sådana lokaler ska en koldioxidhalt
6:251
Ventilationsflöde
under 1 000 ppm (miljondelar) eftersträvas.
6:2521
Tilluft
6:2522
Lufttillföring i rum
19 - 20 § Tilluft
6:2523
Överluft
21 - 26 § Frånluft, återluft, cirkulationsluft
6:2524
Frånluft
och överluft
6:253
Vädring
27 - 28 § Underhåll och funktionskontroll
6:255
Täthet
Ex. 28 § Ventilationssystem ska kontrolleras
och underhållas regelbundet. Nyinstallerade
Reglernas grundkrav är att byggnader ventilationssystem ska kontrolleras så att de
och installationer ger god luftkvalitet där vi fungerar på avsett sätt innan de tas i bruk.
människor vistas. Tillförsel av uteluft sker till Kontroll och underhåll ska dokumenteras.
vistelserummen och förs ut i frånluftsrum som Dokumentationen ska finnas tillgänglig vid
wc och kök. Ny luft förs in från det fria, samtidigt anläggningen.
som fukt, lukt och hälsofarliga ämnen förs bort
från inomhusmiljön. Grundregeln för tillförsel av Termiskt klimat avhandlas i två paragrafer §28
uteluft är exempelvis 0,35 liter per sekund och och 29.
kvadratmeter, utan besvärande drag.
Ex. ur 29 § ”Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen ska ha lämpligt
Arbetsplatsens utformning (2009:2)
termiskt klimat. Klimatet ska vara anpassat till
Luftkvalitet avhandlas följande paragrafer:
arbetets art, om arbetet är lätt eller tungt och
17-18 § Uteluft
om det är rörligt eller utförs stillasittande.”
Ex.16 § Lokaler som innehåller arbetsplatser
eller personalutrymmen ska vara så ordnade
och ha sådana ventilationssystem för luftväxL AG A R O C H R I K T L I N J E R
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T RYG G H E T

I skollagen (1) står det att:
” Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som
präglas av trygghet och studiero.”
SPSM publicerade under våren 2019 rapporten ”Barnpanelsrapport – Vad säger elever
med funktionsnedsättning om trygghet,
studiero och studiemotivation?”(2).Slutsatserna i rapporten bygger på intervjuer med
31 elever med funktionsnedsättning. Enligt
SPSM är elever med funktionsnedsättning
utsatta för mobbning och kränkande behandling i högre utsträckning än andra elever.
Eleverna upplever inte att det är funktionsnedsättningen som skapar hinder i skolmiljön
utan att det är situationen.
V U X E N N Ä R VA R O
Vidare i rapporten uppgav var tredje elev att
de blivit retade, utstötta eller illa behandlade
de senaste tre månaderna. Rasterna beskrevs
som ett orosmoment av många. Som främsta
åtgärd såg eleverna helst att vuxennärva-

ron bör öka. Eleverna beskrev att stökighet
i klassrum, korridorer och matsalen samt på
rasten gör att otryggheten ökar. Förflyttningar
mellan olika delar av lärmiljön kan skapa oro
pga. höga ljudvolymer, oro för att vistas bland
äldre elever och för att miljön inte är befolkad
av vuxna. En av få aspekter avseende den
fysiska miljön som tas upp i rapporten är att
elever uppger att en orolig ljudmiljö har negativ
inverkan för upplevelsen av trygghet. Flera
elever nämner att otrygghet och en känsla av
utsatthet påverkar studieron negativt.
Forskarna Jan Grannäs och Anneli Frelin
uppmärksammar i sin rapport ”Att förebygga
hot och våld i skolan genom hållbara relationer
– en studie av lärares relationsarbete i skolans
mellanrum” (3) att genomtänkta rörelsemönster bland personal och elever, placering av
arbetsplatser för lärare, specialpedagoger
och annan skolpersonal leder till vuxenkontakt
vilket ökar den sociala tryggheten.
Avsaknad av anpassningar och lärarresurser leder till bristande motivation och till
att eleverna får svårare att hänga med i under
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visningen. Detta leder i sin tur till att
eleverna blir stressade i skolan och att motivationen dalar (2).
T I L L H Ö R I G H E T & ÄG A N D E S K A P
Eleverna i ovan beskrivna Barnpanelsrapporten (2) beskriver att de vill vara en del av det
sammanhang som finns i klassen; ”Att känna
tillhörighet i en grupp, att vara en del i ett
sammanhang och att få vara sig själv är återkommande i de intervjuer vi gjort. Det finns
en rädsla att hamna utanför gruppen, vilket i
sin tur skapar otrygghet i skolan.”
I forskningssammanställningen Clever
Classrooms (4) beskrivs en känsla av ägandeskap i den fysiska skolmiljön som viktig för en
individs formande av identitet och självkänsla.
Därtill visar forskning att ägandeskap skapar
incitament för eleverna att ta bättre hand om
miljön. Intima och personliga miljöer skapar
bättre förutsättningar för att ta till sig och
minnas information. Att det material eleverna
skapar i skolan syns i den fysiska miljön kan
bidra till ökad delaktighet och engagemang i
inlärningsprocessen.

S O C I A L T RYG G H E T
Catrin Tufvesson (5)betonar vikten av social
trygghet som förutsättning för inlärning: ”Att ha
ett språk och kommunicera är en förutsättning
för lärande, och kan försvåras av den fysiska
miljöns utformning genom dålig akustik,
visuella störningar samt skapandet av social
otrygghet.” Hon menar vidare att känslan av
tillhörighet är en del i skapandet av den sociala
tryggheten. Skolans storlek har betydelse och
känslan av mindre enheter behöver finnas om
stora utbildningsenheter planeras. På telefon
(6) resonerade Tufvesson kring vad en tillhörighet skulle kunna vara och hon menar att det
räcker med en tillhörighetsfunktion och det
kan vara en hemvist men det kan också vara
en fast plats i klassrummet. ”Det är viktigt att
man känner sig hemma någonstans”, säger
Catrin Tufvesson.
Väldesignade miljöer med en känsla av
ägarskap bidrar också till trygghet hos de
som vistas i dem (7).
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4. STU D I E B E S ÖK

Beskrivning och utvärdering
Varje skola har här beskrivits utifrån elevsammansättning, pedagogisk vision, arbetssätt
kring inkludering och tillgänglighet, process
och fysisk struktur.
Därefter har miljön utvärderats utifrån
de sinnliga och känslomässiga aspekter av
den fysiska miljön som behandlats i kapitel
3; kroppsuppfattning, syn, hörsel och känsel,
smak, lukt samt trygghet. Förhoppningen var
att utvärderingen skulle ge information till
gestaltningsverktyget.

Landamäreskolan

F OTO G R A F : Å K E E :S O N L I N D M A N ©
OR IG O AR KITE KTE R.

T R E S KO LO R
Inom ramen för rapporten har tre skolor besökts
och dokumenterats av rapportförfattarna.
Skolorna är Landamäreskolan i Göteborg
samt Glömstaskolan och Källbrinksskolan,
båda i Huddinge utanför Stockholm. Skolorna
är verksamheter som är utformade för att inkludera alla elever. Källbrinksskolan beskriver sin
verksamhet som ”NPF-säkrad”.
Endast grundskolor har studerats. Miljöer
med särskild undervisning har inte studerats,
detta för att de är utformade som särlösningar
för en elevgrupp med en viss funktionsnedsättning. Vid besöken har fokus varit att analysera den interiöra miljö, samt byggnadens
placering i staden och på platsen. En mer
ingående analys av utemiljöerna har inte rymts
i denna rapport.
Vid besöken har intervjuer gjorts med
skolornas rektorer och i två av fallen, Glömstaskolan och Landamäreskolan, med specialpedagoger på skolan.
Besöken genomfördes under hösten och
vintern 2018-19.

Glömstaskolan

Källbrinksskolan
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L A N DA M Ä R E S KO L A N
B I S KO P S G Å R D E N , G ÖT E B O R G
Färdigställande:
Nybyggnad, 2016 ersatte en tidigare skolbyggnad på platsen.
Arkitekt:
Wahlström & Steijner arkitekter AB Byggnad
och inredning, Skolgården är ritad av Landskapsgruppen.
Yta:
5 000kvm BTA
E L E V S A M M A N S ÄT T N I N G
På skolan går cirka 400 elever i förskoleklass
- årskurs 3, i grund- och särskola. På skolan
arbetar man aktivt med målsättningen att
elever som går i särskild grupp om möjligt ska
upptas i de andra elevgrupperna. En arbetsmodell man haft i 5-6 år och som fungerar väl.
I dagsläget är en av de ordinarie klasserna
mindre än övriga. Den mindre klassen består
av 15 elever varav 5 har autism.
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P E DAG O G I S K V I S I O N :
Varje elev ska...
• Tro på sin egen förmåga.
• Ha mod att våga ta det utrymme de
önskar i samspel med andra.
• Ha förståelse för andra.
• Kunna påverka på ett sätt som skapar
värde för andra.
• Använda den egna kreativiteten till att
prova egna idéer och lösa problem.
A R B E T S S ÄT T
All personal arbetar i arbetslag, i ett arbetslag ingår både lärare, fritidspersonal, elevassistenter och tillgång till speciallärare. Alla
arbetslag organiserar sig fritt efter kompetens
och önskemål, för att på bästa sätt främja både
elevers och lärares samarbete och tillgodose
varje elevs individuella behov. Varje arbetslag har extra mycket lärartid och en person i
gruppen har arbetsbeskrivning resurs, alternativt speciallärare. Enligt rektorn, Louise
Eriksson, skapar ett delat ansvar i personalgruppen en robust organisation.

A R B E T S S ÄT T T I L LG Ä N G L I G H E T
Vi bad rektor Louise Eriksson och specialpedagog Frida Sjögren beskriva hur skolan
arbetar med elever med osynliga funktionsnedsättningar och vilka krav det ställer på
lärmiljön:
”På skolan finns det i varje årskurs en klass
där barn med utredd autism går. Till denna
klass kan elever i området söka sig utifrån sin
diagnos. För att möta dessa barns behov gör
vi aktiva val just utifrån inkluderingstanken.
Denna klass har alltid det klassrum som i
lokalen har ett mer stängt uttryck. Inom NPF
krävs ett tänk kring ljud och avbrott som stör
och därför försöker vi minska intryck och ge
denna klass ett mindre sammanhang. Det är
färre elever men fler vuxna kopplade till denna
klass. Vi arbetar med reträtter för eleverna,
platser dit man kan gå när man känner att man
inte orkar mer, vill vara lite för sig själv. Dessa
reträtter ligger i anslutning till klassrummet. På
vissa ställen finns det endast ett glas mellan.
Det ger en hög inkluderingskänsla. Möjligheten till att gå undan men inte isolera sig i ett
litet rum långt från klassen. Eleven kan lätt
komma tillbaka till undervisningen.
Under hela dagen gör personalen många

aktiva val utifrån inkluderingstankar. Även barn
inom NPF har väldigt olika profiler, önskemål
och behov. Det individuella styr väldigt mycket
och det är därför viktigt att både personal och
lärmiljö har en hög flexibilitet.
Mycket av det som är gott med vår fysiska
lärmiljö gynnar alla barn i synnerhet barn i
behov av särskilt stöd. Det som dessa grupper
kräver är möjligheten till individuella lösningar
och möjlighet till att få gå undan. En känsla
av att man ingår i ett sammanhang men inte
till vilket pris som helst. När det inte fungerar
hittar vi individuella lösningar i angränsande
lokaler. Oftast är det att man behöver ett
mindre sammanhang där ljud, intryck och
relationer minskas. ”
Familjeklass för elever med låg måluppfyllelse
På skolan finns också ett etablerat arbetssätt för elever som inte tillgodogör sig undervisningen – att delta i en familjeklass cirka
en gång i veckan. Med familjeklass menas
att eleven och elevens familj, en eller flera
vårdnadshavare, kommer till skolans familjeklassrum. Vanligtvis en gång i veckan. Eleven
och familjen sätter upp mål tillsammans med
pedagogen som följs upp veckovis av elevens
ordinarie klasslärare.
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LÄRARARBETSRUM

ARBETSLAG 2

ARBETSLAG 1
ELEVENTRÉ

TRÄNINGSSÄRSKOLA
IDROTT
MEDIATEK

MATSAL &
STORKÖK

HU

FRITIDS

VU

DE

NT

RÈ

Funktionsdiagram plan:
Vertikal kommunikation sker utanför arbetslagens ytor, ”våningarna”, vilket möjliggör en tyst
lärmiljö där det finns ytor för koncentration i den
öppna planlösningen.

HEMRUM

Ett av hemrummen är av mer öppen
karaktär med avskiljande draperi mot fritids

GRUPPRUM
ATRIUM
HEMRUM
GRUPPRUM

Samtliga grupprum har dagsljusinsläpp
Skjutdörrar mellan grupprum - hemrum
och mellan hemrum - korridor
Varierad möblering av hemrum
med skrämar, soffgrupp och sluten förvaring

ARBETSLAG 1

PROCE SS
Många små förstudier för hur man skulle kunna
bygga om och bygga ut den tidigare befintliga skolan på platsen gjordes innan beslut
fattades om rivning och nybyggnad. I området
fanns tidigare två F-9 skolor som slogs ihop
till en enhet. Enheten verkar i två byggnader,
varav en är Landamäreskolan.
Målsättning för verksamhet och fysisk
miljö grundades i behovsanalys
Programhandlingskedet föregicks av en lång
verksamhetsprocess där dåvarande rektor
arbetade med sin personal kring önskat
arbetssätt för personal och elever i den nya
byggnaden. Elevrådet var delaktigt som referensgrupp för eleverna. Vid programhandlingens start var verksamheten säker på vad den
efterfrågade och hade formulerat en behovsanalys. Verksamheten ville inte ha traditionella
lokaler, det var viktigt att den nya skolan inte
såg ut och fungerade som en traditionell skola.
Visionen var ”Göteborgs framtidsskola” där
miljön ska bidra till engagemang och lust.
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KAPPRUM

Starka eldsjälar del av ett lyckat resultat
Bidragande till verksamhetens tydlighet i
beställningen var att det fanns en stark ledning
på skolan. I projektet finns också en kontinuitet
i ledarskapet, eftersom den nuvarande rektorn
var biträdande rektor när verksamhetsarbetet gjordes. Enligt projektledare bygger det
lyckade resultatet delvis på ”starka själar som
vill driva en linje.”
Programhandling
Programhandlingen upphandlades med
förnyad konkurrensutsättning och Wahlström & Steijner arkitekter vann. Arkitekten
utgick från verksamhetsbeskrivningen och
gjorde en skiss som blev en klockren fysisk
tolkning av vad verksamheten behövde. Konceptet för arbetet utgick från en målbild med
öppenhet, mjuka former, att undvika traditionella klassrum samt en planlösning som
utgick ifrån det nya arbetssättet i team. Man
strävade efter en sammanhållen byggnad.
Både verksamheten och kommunens projektledare kände sig trygga med arkitektens
förslag. Verksamhetens gedigna program och
skissen fick godkänt av kommunens projektle-

dare Charlotte Odbratt. Odbratt insåg att den
lite ovanliga och speciella byggnaden skulle
kunna bidra till att lyfta området och skapa
möjligheter för skolan.
Entreprenadform
Som underlag för upphandling av entreprenör
fanns en tydlig ramhandling med definierade
gestaltningskvaliteter. Exempelvis specificerades att gipsväggar inte var önskvärda på
grund av att de snabbt slits i skolmiljö. Valda
plywoodväggar är mer slittåliga och går fort
att sätta vid produktion till skillnad från gipsväggar som måste spacklas och målas. Utvärdering vid val av entreprenör var kapacitet och
pris. Tuvebygg vann upphandlingen och arkitekten fick fortsatt förtroende. Anledningen till
att man valde totalentreprenad var att man inte
hade klarat ekonomin med en utförandeentreprenad. I det här fallet fungerade samverkan
mellan byggare och arkitekt bra med en fungerande personkemi.
Hyresgästen stod för beställningen av
inredningen som också ritades av Wahlström
& Steijner arkitekter. Flera specialdesignade
snickerier och möbler ritades och byggdes
speciellt för byggnaden och dess pedagogiska inriktning.
I Landamäreskolans projektgrupp hade
arkitekt, rektor, projektledare och byggentreprenör en grundtrygghet, alla var erfarna
i sin kompetens. Man vågade chansa på nya
lösningar samt driva igenom kvalitativa materialval i byggnaden.
F YS I S K S T R U K T U R
Landamäreskolan ligger i en 1960-talsförort
till Göteborg. Området är trafikseparerat och
skolbyggnaden ligger i nära anslutning till
spårvagnens ändhållplats. I skolans direkta
närhet finns stora naturområden. Byggnaden utgörs av en rationellt uppbyggd S-form
med fasetter, i 3.6 meters bredd. Skolan
våningsplan är fördelad över tre böljande och
trappande nivåer, placerade på den kraftigt
sluttande tomten i två halvellipser. Det är en

kompakt byggnadsvolym, 17 m djup, som
förses med dagsljus från generösa fönster i
fasad samt från två lanterniner i byggnadens
mitt. Solavskärmningen består av fasta träkonstruktioner i fasad.
Den bärande stommen består av stålbalkar och mellanbjälklag i betong. Cirka 80% av
byggnadens material utgörs av trä. Fasaden
är furupanel och interiören med väggar av
björkplywood och golven av industriparkett i
ask. I matsalen är golvmaterialet gummimatta.
Undervisningsmiljön kännetecknas av
en relativt öppen planlösning och flexibla
utrymmen. Två undervisningsvåningar kan
anpassas efter olika stora grupper genom en
variation av rumsligheter – både avseende
storlek och karaktär. Tanken är att en våning
kan rymma ett arbetslag om 90-100 elever,
6 lärare och 4 fritidspedagoger. Varje våning
innehåller 4 hemrum och 4 grupprum samt en
öppen miljö för fritidsverksamheten.

Vi har en mycket god fysisk
lärmiljö. Inte många lärare
förunnat att arbeta på en
helt ny och fräsch skola. Men
vi har också väldigt trevligt
utformade lokaler. Lokaler som
vi i personalen fått vara med
och påverka så att moderna
tankar kring undervisning kan
appliceras.
Då vi har en bred mångfald av
elever krävs det att vi tänker
nytt kring vår undervisning.
Ibland kan lokaler stoppa nya
tankar kring undervisning och
inlärning, så vill vi inte att det
skall vara här.

Frida Sjögren, Specialpedagog
Landamäreskolan,
svar ur frågeformulär
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Kroppsuppfattning
Exteriör orientering
Skolbyggnadens annorlunda form gör att
den utmärker sig tydligt i landskapet och därför
är lätt att hitta till. Byggnaden har tre entréer,
varav en primärt används som eleventré. Det är
som besökare inte uppenbart vilken entré som
ska användas. För eleverna är entrésituationen
troligtvis tydligare, eftersom de konsekvent
använder sig av samma entré. Utanför eleventrén finns ett av skolgårdens terrasserade
uteklassrum och en skulptur vilka kan fungera
som målpunkter för eleverna när de ska hitta
in i byggnaden. Indelningen av skolgården i
olika zoner och dess olika karaktärer bidrar
till orienteringen både exteriört, men också
interiört då den ger olika utblicksmotiv.
Interiör orientering
Från eleventrén nås de olika våningarna och
respektive elevgrupps kapprum och sedan
fritidshemmets lokaler och hemrummen. Att
eleverna har hemrum och egna platser bidrar
till orienteringen och trygghetskänslan.
Att både väggar och golv och har samma
nyans riskerar att minska rumsförståelsen för
personer med synnedsättning eller orienteringssvårigheter. Möbleringen är färgkodad
för de olika hemrummen i dova kulörer för att
eleverna lättare ska hitta och känna anknytning
till sina hemklassrum.
Skyltprogram
Skyltprogrammet är utformat med text och
symboler. Verksamheten har aktivt efterfrågat
skyltning som visar funktionen för respektive
rum istället för symboler av användaren. För
exempelvis toaletter visar skyltarna ett pictogram för en wc-stol inte en person. Skyltarna
är förstärkta med blindskrift.
Många av eleverna har svenska som andra
språk och därför arbetar verksamheten mycket
med bildstöd i undervisningen, även i idrotten.
Flyttbara whiteboardtavlor används som pedagogiskt redskap för att illustrera och förklara.
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Crowding
Inga uppenbara negativa effekter av trängsel
upplevs i lärmiljön under besöket. Kapprummen som är en miljö som i många skolor kan
upplevas som trång och konfliktfylld är här
ganska öppet utformad för att skapa trygghet
för eleverna. Precis som rummen har olika
storlek och funktion, har också möblerna
det. Det finns bord och stolar i olika storlekar.
Nätta pallar och mattor används vid samlingar
för att inte varje rum ska behöva innehålla en
klassuppsättning av stolar och bord. Det gör
att miljön blir mer luftigt möblerad. I ett av
grupprummen i varje våning finns platsbyggda
gradänger för mindre grupper.
Många platsbyggda möbler finns där
eleverna kan hitta sin egen vrå för ex läsning
eller vila. Dessa möbler har en ljudabsorberande funktion och de bidrar till intrycket av en
omhändertagen miljö.

Syn och visuell miljö
Dagsljus
Samtliga undervisningsrum är försedda med
dagsljus, vilket tolkas som mycket positivt för
den visuella miljön. De mindre rummen får
antingen ljus genom de generösa fönstren i
fasad eller med överljus från lanterniner. Flera
hemrum får dagsljus både från fasad och lanterniner. Den krökta byggnadsformen gör att
ljuset har olika infallsvinkel i rummen, vilket ger
en varierad karaktär på ljuset i över dagen.
De små rummen som angränsar till de små
atriumgårdarna får också en ljussättning med
en egen karaktär. Verksamheten berättar att
det generösa dagsljuset är energigivande för
dem som vistas i lokalen.
Den fasta solavskärmningen förhindrar
bländning och ger mjuka skuggeffekter vid
tiden för vårt besök. Verksamheten uppger
dock att solavskärmningen inte räcker till
under alla årstider, framför allt inte då solen
står lågt under vinterhalvåret.
Whiteboardtavlorna i hemrummen är
reflekterande och kan bidra till bländning.

Utblick mot en av gårdarna
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Klassrum, tema gult
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Klassrum, tema rött

Utblick från ett av fritidshemmets lokaler

Utblick
De många fönstren tillgodoser med råge
rekommendationer om utblick. Byggnadens
S-form gör att utblicken blir varierad, också i
varje hemrum, vilket skapar förutsättningar att
anpassa utblicksmotiv efter individuella behov.
Kring skolgården finns partier med naturmark och fullt uppvuxna träd vilket resulterar i
utblickar mot natur. Vissa av hemvisterna har
utblick mot olika delar av skolgården. Hemrummen och ett av grupprummen i varje våning
har utblick mot det överglasade atriet.
Belysning
Belysningen består till fullo av allmänbelysning
med LED och är integrerad i undertaken. Det
finns möjlighet att reglera belysningen i de
olika rummen efter behov.
Kulör och material
Färg och materialpaletten är genomgående
och konsekvent i byggnaden. Det ljusa träet
bidrar med värme och struktur i ytskikten. Att
glaspartier också är i trä bidrar till materialkonsekvensen vilket kan upplevas som harmoniskt
för vissa och som svårorienterat för andra. Se
avsnitt om rumsuppfattning.
Både den lösa och den fasta inredningen
är också i trä. Det är i inredningen som kulör
använts flitigast, främst som accentfärg i delar
av möbler som exempelvis bordsskivor och
textilier. Kulörpaletten är konsekvent med ett
fåtal färger som går igen i hela byggnaden.
Kulörerna är gråblå, beige, och roströda men
inte starka och uppmärksamhetskrävande.
Verksamheten beskriver att man har ovanligt
mycket textilier i lokalerna. De bidrar till ett
ombonat intryck. Samtidigt finns beskriver
man att platsbyggda och textilbeklädda
möbler är svårare att rengöra.
Visuellt buller och intryckssanering
Verksamheten har aktivt valt att inte ha så
mycket förvaringsutrymmen i lärmiljön. Detta
för att undvika att man samlar på sig mycket
material som inte används. ”Kanske kommer
det en ny lärare som inte känner sig förtrogen
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med materialet. Vi vill skapa lokaler som inte är
bundna till personer. Lärare har därför arbetsplatser i arbetsrummet där de kan ha sitt personliga material. Vi har gemensamma materialrum där materialet är kopplat till årskurs
eller undervisningsmoment.” Beskriver rektor
Louise Eriksson.
I flera av våningarna finns mycket elevarbeten och pedagogiskt material uppsatt framme
vid tavlan, på fönsterrutor och glaspartier. Hur
mycket material som finns varierar i olika hemvister, beroende på hur pedagogerna förhåller
sig till intryckssanering.

Hörsel och auditiv miljö
Det centrala trapphuset är separerat från
lärmiljön, genom en buffertzon i form av
kapprummen. Det bidrar till att skapa en lugn
miljö och ett mindre sammanhang. Arkitekten
Jürgen Wahlström beskriver att den krökta
byggnadsformen resulterar i få motstående
väggar i rummen, vilket bidrar till att skapa en
god inomhusakustik. Akustiken regleras också
med perforerade plywoodpaneler på väggar
som absorberar ljudet. Samtliga innertak är
akustiskt dämpande.
Akustik i den öppna miljön
Den relativt öppna planlösningen gör
att överhörning mellan rummen kan uppstå.
Samtliga rumsligheter är dock möjliga att sluta
vid behov med hjälp av skjutdörrar. Mycket
energi lades ner av både arkitekt och verksamhet för att skapa bra lösningar för ljuddämpning i både dörrar och i möbleringen. Möblerna
är genomgående i trä med ljudabsorberande
ytor under stolar och bord.
I vissa fall förekommer att elever och
personal måste passera genom rum för att
ta sig vidare till ett annat. Det kan bidra till
oönskade störande ljud från den egna verksamheten. Den öppna lösningen ställer också
krav på flödeslogistik och schemaläggning.
Specialpedagogen Frida Sjögren beskriver
att arbetslagen planerar vilka aktiviteter som
pågår samtidigt för att man inte ska störa

varandra. Hon understryker att för att det ska
fungera med öppna lösningar krävs en vilja
hos personalgruppen att arbeta på ett mindre
traditionellt sätt i lokalerna.

hög under sommarhalvåret.
Den genomgående användningen av naturmaterial är behaglig och bidrar till värme och
taktilitet.

Matsalen särskilt utsatt
I matsalen har man vissa problem med akustiken. Trots ljuddämpning i tak, möbler i trä
samt separata flöden in och ut ur matsalen.
En erfarenhet verksamheten har är att det
lätt uppstår oro och en högljudd miljö då det
bildas kö för elever som ska ta sig in i matsalen.
En slutsats är att ljudnivån i matsalen samt
oron i grupperna hade minskat om man skapat
samlingsplatser för de grupper som ska in i
matsalen.
Idrottshallar är också akustiskt svåra
miljöer. På Landamäreskolan har man därför
ett högtalarsystem med headset för att förstärka ljuden från fler håll.

Lukt och smak
Matsalen ligger väl separerad från lärmiljön
och det finns därför ingen risk för spridning
av matos. Matsalsmiljöer kan skapa oro för
många barn och för alla små barn är situationen helt ny när de börjar skolan. Därför har
förskoleklasserna introduktionsundervisning
i hur matsalen fungerar. Pedagogiskt arbetar
verksamheten också med förberedelse kring
matsituationen genom att prata om vilken mat
som kommer att serveras i bamba/matsalen
och hur man agerar där.
Man har utformat serveringsdisken för att
passa elevernas längd. Eleverna skall själva
kunna ta sin mat. Också diskinlämingsytan är
anpassad för elevernas längd. Verksamheten
har i efterhand köpt in skärmar för att kunna
skapa avdelningar i rummet och ett mindre
sammanhang för de elever som behöver det.

Känsel, Lukt & smak
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Temperatur & material
Lärmiljön kan vädras genom öppningsbara
delar i fönster. I vissa klassrum är värmelasten
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Reträttplats i fritidshemmets lokaler

F OTO G R A F : Å K E E :S O N L I N D M A N © O R I G O A R K I T E K T E R .

G LÖ M S TA S KO L A N 		
F L E M I N G S B E R G , S TO C K H O L M
Färdigställande
Nybyggnad, 2016
Arkitekt:
Origo arkitekter
Yta:
ca 10 000kvm BTA

E L E V S A M M A N S ÄT T N I N G
På skolan går 800 elever i årskurserna F-9.
Eleverna undervisas per årskurs och inte
utifrån indelning i traditionella klasser. Varje
årskurs har minst två lärare på heltid, en
vikarie, en socialpedagog och två fritidspedagoger som delar på ansvaret. Eleverna kan
vända sig till vem som helst i ”lärarteamet” för
stöd eller samtal (1).
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Målsättning och förhållningssätt
Ett av arbetsbegreppen för den nya skolan
var ”ifrågasättande”, ifrågasättandet gällde
hur man bäst arbetar på en skola och hur
man bäst studerar. Visionen för dagens verksamhet utgår från en helhetssyn på elevers
lärande och utveckling med ledorden kunskap,
trygghet och hälsa.
A R B E T S S ÄT T
Arbetssättet är teambaserat och består av
lärare, fritidspedagoger och socialpedagoger och antalet elever per team är ca 70-90.
Elevhälsan är aktiv i det dagliga arbetet,
främst genom två specialpedagoger. Skolan
är också känd för sitt arbete med rastverksamheten där en skolgårdslärare strukturerar
utomhusvistelsen med eleverna. Det finns en
osårbarhet med en organisation uppbyggd
på lärarteam - flera vuxna delar på ansvaret
för en större grupp elever. Alla elever får ta
del av lärarnas olika kompetens och eleverna
känner sig trygga med fler vuxna. Man bygger
tryggheten på team istället för på en lärare.

de så få att de blir öronmärkta för vissa elever
vilket är mindre inkluderande än man kan
önska. Det bästa vore om det fanns fåtöljer,
stå/sitt bord, snurrande stol som en naturlig
del som alla elever har möjlighet att pröva på.”
Man svarar att det är viktigt att kunna
möblera miljöerna utan att det ser rörigt ut.
Det ska finnas olika möbler och skärmar men
ändå möjlighet att samlas runt ett bord. På
skolan finns möjlighet för eleverna att sitta i
fönstren, något som hjälper många elever,
men det finns ingen anledning att de ska sitta
så högt att man behöver klättra eftersom det
riskerar att störa andra elever
För nyanlända elever, elever med NPF och
elever med läs- och skrivsvårigheter arbetar
man mycket med digitala hjälpmedel. Tips
från pedagogerna är att förse lokalerna med
tillräckliga laddningsmöjligheter för dessa
digitala hjälpmedel.
Idrotten har till detta läsår nya lokaler en
kort promenad från skolan. Omklädningsrummen har numrerade krokar och möjlighet att
låsa in värdesaker. Duschar med väggar och
duschdraperi. Idrottshallen används till andra
aktiviteter efter skoltid. Det har fått till följd
att elever som tidigare undvikit idrotten pga.
duscharna nu deltar.
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A R B E T S S ÄT T T I L LG Ä N G L I G H E T
Beskrivningen bygger på inhämtat enkätsvar
från specialpedagog och speciallärare vid
elevhälsan på Glömstaskolan (se frågeformulär i Bilaga):
Lärarna är mentorer för ett visst antal elever.
Specialläraren och specialpedagogen ingår i
Elevhälsoteamet och får sina uppdrag därifrån.
Uppdraget kan vara både konsultation, stöd i
undervisningssituationen och undervisning i
mindre grupp eller enskilt.
Man använder sig av tydliga scheman
med schemabilder över varje skoldag. Det
finns möjlighet att både skriva på tv-skärmen
i entrén eller på väggen så att eleverna ser vad
som gäller för dagen/veckan när de kommer
på morgonen. Eftersom det bara är en ingång
börjar eleverna lite olika tider på morgonen.
Tanken är att det alltid ska finnas någon ur personalen som tar emot eleverna på morgonen
och lotsar dem rätt vid behov.
Hörselslingor finns för de som är i behov
av det, men man saknar möjlighet att installera
hörselslingor i samtliga rum där behov finns
vilket gör att man placerar elever efter funktion
och inte tvärtom.
”Det finns till viss del möbler som är mer
lämpade för elever som har behov av mer
enskilt eller andra anpassningar. Däremot är

Receptionen i den stora entrén
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Basrum 4 stk och 1stkgemensamt storrum

Öppnare arbetsmiljö, inklusive yta för
gradängsittning

Grupprum i varierande storlekar

Kapprum

PROCE SS
När Glömstaskolan började ritas fanns
inte verksamhet och rektor på plats ännu.
Kommunen genom bland annat lokalplanerare, fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen skötte beställningen. Huge
fastigheter stod som ekonomisk beställare.
Kommunen och den upphandlade arkitekten
Åsa Machado på Origo arkitekter hade ett
gemensamt synsätt på lärandemiljöer och det
utvecklades ett förtroende dem emellan. Man
tyckte att många skolprojekt har fina visioner
och behovsanalyser, men man såg inte att
förändringsbehovet tog fysisk gestalt på ett
framgångsrikt sätt i byggnadernas utformning.
Eftersom verksamheten inte fanns att tillfråga fick arkitekten ett stort ansvar i att ta fram
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ett lokalprogram för en tänkt framtida verksamhet. Utformningen av lokaler för arbetslag
och större hemvister utan fasta hemklassrum
fick gehör hos kommunen, men Origo arkitekter var tvungna att visa att det vid ett framtida
behov skulle vara möjligt att återgå till traditionella klassrum.
Anledningen till att beställare och arkitekt
valde att arbeta med en vid tiden okonventionell rumslösning var att de tyckte att traditionella rumsstrukturer i skolor inte alltid stöttar
pedagogiken på bästa sätt. Senare visade det
sig att tillträdande rektor fullt ut trodde på den
lösning som beställare och arkitekt tagit fram
för Glömstaskolan.
För att ett projekt ska tåla kompromisser
framhåller Åsa Machado, i vår intervju, att det

En vanlig skolmiljö tar inte ens hänsyn till elever i mittfåran. Klarar
man en vanlig skola och trivs i den är det fortfarande inte gratis.
För det är en utmaning för alla elever att sitta mitt på ett golv, på
en stol vid en bänk och koncentrera sig åt ett håll timme ut och
timme in, år ut och år in.
Åsa Machado, arkitekt, Citat ur radioprogrammet Skolministeriet (3).

är viktigt att tidigt etablera en stark vision
som kan utgöra en stabil grund i ett projekt.
Visionen kring att våga testa nya lösningar
fanns, men däremot ingen tydlig vision från
kommunens sida om inkluderande miljöer.
Vid projektets start var det istället arkitektens
egen övertygelse om att skolor bör utformas
inkluderande som drev formgivningen i den
riktningen.
Entreprenadform
Projektet utfördes genom en totalentreprenad av Arcona. Huge fastigheter var byggherre. Kommunen var rädd att anbuden skulle
fördyras om krav på arkitekt fanns med vid
upphandlingen för entreprenaden. Arcona
anlitade egna arkitekter för bygghandlingsprojekteringen. Enligt Åsa Machado försvann
vissa kvaliteter i projektet i sent skede till följd
av sparbeting. Det gällde exempelvis mer
grundidéer kring en varmare färgsättning
och begripliga material som naturmaterial för
en högre kvalitet i ytskikt och detaljer. Enligt
Machado gör detta att slutresultatet gällande
inkluderingstanken främst ligger i rumsfunktioner och planlösningen och inte i materialiteten.
F YS I S K S T R U K T U R
Skolbyggnaden är ett kompakt hus i fyra plan.
Våningsplanen hålls samman av en central,
rund ljusgård där den vertikala kommunikationen sker, separerad från våningsplanens hem-

1.

Desai, jonas. Här är man aldrig ensam i lärarrollen. Dagens nyheter, publicerad 2018-04-11
https://www.dn.se/sthlm/har-ar-man-aldrig-ensam-i-lararrollen/

2.

Projektbeskrivning Origo arkitekters hemsida:
http://www.origoark.se/ny-skola-i-glomsta-justnu-pa-ritbordet/

vister, lärmiljöer. Arkitekten Åsa Machados
ambition var att samla kommunikationen synligt
och tryggt i byggnadens mitt. Enligt Machado
kan det vara tillåtet med en mer högljudd miljö i
avgränsade miljöer, men rum för koncentration
ska vara tysta. Rumsorganisationen bygger på
en gradient av tysthet och koncentration, där
de lugnaste ytorna ligger placerade närmast
fasad och där det blir livligare ju närmare atriumgården man kommer (2).I fasad finns flera
individuella platser. Machado förespråkar en
gradient i fyra nivåer där de olika gradienterna
inte får blandas hur som helst utan måste följas
i rätt ordning.
Skolan har inga korridorer, istället är rum för
undervisning placerade kring oregelbundna
och öppna ytor (2). Från varje basrum finns
direkt access till ett grupprum. Ett av grupprummen nås också från den öppna miljön. Den
öppna miljöns oregelbundna form ger plats
för halvöppna rumsligheter lämpliga för både
enskilt, ostört arbete men också för samvaro.
Hemvisterna har flera rum i olika storlekar och med olika karaktär. Möbleringen är
varierad, med olika sorters möbler som soffor,
ståbord och höga stolar, saccosäckar mm.
Idén är att eleverna ska kunna välja den plats
som passar bäst efter behov. Rektor Magnus
Blixt påpekar att detta är den bästa ergonomiska lösningen för eleverna. Variation är
bättre än att enskilda möbler ska gå att ställa
om på hundratals sätt.

3.

”Får en skola se ut hur som helst?” 		
Skolministeriet. Avsnitt 31/34, Säsong 11, 2017.
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Entréhallen

52
Från öppen miljö i hemvist

Kapprum

Klassrum med varierad möblering

F OTO G R A F : Å K E E :S O N L I N D M A N
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Mini-gradäng för genomgångar i hemvisten
Matsal

Klassrum med varierad möblering

Möblering i öppen miljö
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Akustikpanel matsal

I A K T TAG E L S E R S T U D I E B E S Ö K

Kroppsuppfattning
Orientering
Skolbyggnaden ligger indragen på en större
tomt bredvid en landsväg. Den är stor och
karakteristisk i landskapet. Trots sin storlek
har byggnaden en gemensam entré för barn,
elever, personal och besökare. Från entrén
nås en atriumgård vari den vertikala kommunikationen till resten av skolan är belägen. De
olika hemvisterna ligger placerade runt den
centrala trappan vilket skapar överblick. I atriumgården finns två trappor, en av dem har en
mittpost i formen av en gigantisk penna, ett
tydligt landmärke i ett stort öppet rum. Specialpedagogerna beskriver att det finns för- och
nackdelar med att endast ha en ingång. Det är
bra eftersom entrén kan vara bemannad och
att man som personal har uppsikt över vilka
barn som springer ut. Men man betonar också
att det kan vara bra om elever som tycker stora
att ytor är arbetsamma kan gå in från en annan
dörr.
De olika hemvisterna är utmärkta med olikfärgade bakomupplysta glas för att underlätta
orientering i miljön. På dessa glas står namnet
på olika lokaler. I caféet och receptionen finns
skyltar i neon med en markering i golvet från
entrén. Ett lekfullt och tydligt sätt att leda
besökaren till informationen.
Crowding
Skolan upplevs som genomgående generös
till sin yta. Exempelvis finns ovanligt stora ytor
för estetiska ämnen. Kapprummen som är en
miljö i många skolor kan upplevas som trång
och konfliktfylld är här ganska öppet utformad
för att skapa trygghet för eleverna.
I den stora trappan i skolans atrium upplevs
viss trängsel då många barn ska förflytta sig
mellan skolgården och hemvisterna. Flöden in
och ut i matsalen sker ut mot det stora öppna
rummet, vilket kan skapa stress och trängsel
då många ska äta vid samma tidpunkt.
De många olika miljöerna inom varje
hemvist minskar upplevelsen av trängsel.
Precis som rummen har olika storlek och
54

funktion har också möblerna det, arkitekten
Åsa Machado har medvetet förespråkat en
variation av rumsligheter, men också av möbler.
Enligt Machado finns en ergonomisk effekt i
att möblera varierat. ”Ergonomi behöver inte
enbart handla om höj- och sänkbara bord man
kan byta arbetssätt genom att byta möbel”
utan om att byta position och arbetsställning.
Machado understryker vikten av reträttplatser i lärmiljön: ”I en miljö med differentierade
rumssituationer kan man dra sig undan utan
att försvinna helt ur gruppen.” Många reträttplatser har också skapats i hemvisterna.
Reträttplatser finns också i byggnadens fasad.
De många olika fönstren har djupa nischer
där elever kan sitta. Vid vårt besök hade
varje elev sin egenvalda plats i klassrummet,
platsen kunde vara högt upp i ett fönster, i en
saccosäck, eller vid ett högt eller lågt bord.
Huvudsaken var att eleven kände sig trygg
med platsen och kunde koncentrera sig där.
Under lektionen flyttade eleverna på sig vid
behov eller för särskilda uppgifter. Men de
visste alltid att när lektionen startar går man
till sin egenvalda plats.

Syn & Visuell miljö
Dagsljus
Undervisningsrummen är försedda med
dagsljus. Klassrummen får dagsljus från två
riktningar. Fönstren är många och med olika
dimensioner, placerade i olika höjder. Någonting som eventuellt skulle kunna skapa överstimulering för vissa elever.
I klassrummen sitter whiteboardtavlor på
flera av väggarna för att lärarna ska kunna
skapa olika lärsituationer i rummet och inte
begränsas av en enda riktning. Med en tydlig
pedagogisk ledning kan detta säkert vara
positivt. Däremot är Whiteboardtavlorna
reflekterande och kan bidra till bländning.
Dagsljuset avskärmas av rörlig, mekanisk
solavskärmning.
Utblick
Från de många fönstren ges en varierad utblick
i byggnadens olika väderstreck. Flera av lärmiljöerna har utblick mot skolgårdens olika

delar. Eftersom hemvisterna inte är placerade
i entréplanet har eleverna inte direkt visuell
koppling till skolgårdens marknivå. Skolans
baksida vetter mot naturmark med uppvuxen
skog som också utgör utblicksmotiv från flera
av hemvisterna
Belysning
Belysningen är varierad i skolans olika miljöer.
Klassrummen är allmänbelysta med högt
pendlade LED-skenor. I skolan finns en relativt
rik variation av armaturer och ljussättningar.
På vissa platser är pendlad belysning för högt
sittande vilket inte bidrar till rumsskapandet
som det kanske var tänkt.
Kulör och material
Färg och materialpaletten är genomgående
och konsekvent i byggnaden. Väggarna är över
lag vitmålade gipsväggar och golvkulörerna
mörka i grå nyanser. Detta ger en tydlig kontrast
mellan väggar och golv. De vita väggarna
riskerar att ge en något utbländande effekt
vilket kan göra rumsuppfattningen svårare.
Gråskalan i färgpaletten riskerar också att ge
ett något ”kallt” intryck. Andra kulörer används
generellt i textilier i viss lös inredning, vilket är
positivt då de lätt går att byta ut vid behov. Att
materialiteten är lik i många rum bidrar effektivt
till intryckssaneringens positiva verkan, men
kan samtidigt försvåra orienteringen. Specialpedagogerna tycker att färgpaletten är mjuk
och behaglig, men beskriver att de många white-board-tavlorna har en negativt bländande
effekt. Vilket framför allt är problematiskt för
elever med synnedsättning.
Visuellt buller och intryckssanering
Miljön kan inte sägas vara fullständigt intryckssanerad, men är samtidigt inte överlastad
med information. På flera håll har exempelvis
vimplar hängts upp i lärmiljön. Vimplarna kan
bidra till att skapa ägandeskap och igenkänning i olika rum.
På glaspartier vid entréerna till hemvisterna
finns i många fall lappar som verksamheten

satt upp. Lapparna innehåller information till
föräldrar och även flera lappar som vill förmedla
positiva budskap till eleverna. Kanske hade
det blivit lugnare och tydligare i den visuella
miljön om information samlats på en avgränsad
plats i kapprummet. I lärmiljöerna arbetar specialpedagoger och lärare aktivt med tydlighet
informationen till eleverna om dagens arbete.
På en whiteboard finns dagens aktiviteter
beskrivna i text och pictogram med tydliga
anvisningar kring vad eleverna ska göra.
Åsa Machado har en bestämd åsikt om
varför man inte bör eftersträva total intryckssanering: ”Total intryckssanering är ibland ett
symtom på att elever med särskilda behov
blivit totalt utbrända av en icke fungerande
skolmiljö. Då tål de inga intryck alls. Det får
inte bli helt tomt och avskalat i en skola, det
mår man inte heller bra av.”

Hörsel och auditiv miljö
Skolan har en varierad ljudmiljö. Från huvudentrén och entréhallen som har en ganska hög
ljudnivå sker en gradvis nedtrappning av antal
personer och också ljudnivån in i lärmiljön. De
individuella platserna i fasad, längst bort från
entréerna utgör den tystaste zonen. Arkitekten
Åsa Machado beskriver vikten av att gradienten är successiv och att inte den högsta ljudnivån tillåts möta den tystaste genom direkta
rumssamband. Eftersom grupprummen ligger
i en tyst zon kan de exempelvis ha lägre ljudklass i väggar och dörrar än annars. Personalen är mycket nöjda med de tysta rummen i de
inre zonerna och har beskrivit ljudgradienten
som ett träd av ljudnivåer.
I matsalen finns ett separat rum med en tyst
avdelning för elever som inte klarar att äta i den
ordinarie matsalen. Den större matsalsdelen
är också relativt stor och ljudnivån upplevs
som ganska hög.

Känsel, smak & lukt
Mattor, och rum med textila golv skapar en
taktilitet som är positiv. Temperaturen i skolbyggnaden upplevs av personalen som ändamålsenlig.
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K Ä L L B R I N K S S KO L A N
H U D D I N G E , S TO C K H O L M
Färdigställande
1963, arbetet med NPF-säkring startade
2014 och har genomförts i flera etapper.
E L E V S A M M A N S ÄT T N I N G
400 elever i årskurs 7-9. På skolan finns också
en kommungemensam elevgrupp med elever
som tidigare varit hemmasittande. Ca 20-30
procent av eleverna har någon form av osynlig
funktionsnedsättning. Skolan är kommunal
och har inga extra anslag för sitt arbete med
inkludering.
M Å L S ÄT T N I N G O C H 		
F Ö R H Å L L N I N G S S ÄT T
Det pedagogiska arbetssättet präglas av ett
tänk där alla elever är ”våra” elever. Grundstenarna i förhållningssättet bygger på nyfikenhet, lösningsfokus och prestigelöshet. Aktivt
arbete med elevhälsofrämjande har pågått
sedan 2012 och personalen har fortbildats i
inkluderande förhållningssätt.
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A R B E T S S ÄT T
Fyrparallellig undervisning bedrivs i arbetslag. Två av klasserna är mindre till storleken.
Arbetslagen består av ca 10-12 pedagoger
för ca 120 elever. Eleverna har en mentor från
arbetslaget som de själva får vara med och
välja. Varje arbetslag leds i sin tur av rektorer
som arbetar deltid i arbetslagen. Också elevhälsans personal ingår i arbetslagen.
F YS I S K S T R U K T U R
Skolbyggnaden är i sin utformning en ganska
typisk 60-talsskola, med mycket korridorsyta
och traditionella klassrum placerade i flyglar
längs ett huvudstråk. Skolan saknar grupprum
i anslutning till klassrummen, någonting
man önskar att man hade. Istället har man i
breddade delar av korridorerna möblerat för
grupparbete.
Klassrummen är väl upplysta med dagsljus
genom generösa fönster längs med den ena
långsidan och högt sittande överljus på
motsatt vägg. Flera av fönstren är placerade
ut mot skolgården, vyn och ljudet från gården
upplevs som distraherande och störande av
elever och personal.

A R B E T S S ÄT T T I L LG Ä N G L I G H E T
NPF-säkring
På Källbrinksskolan arbetar man enligt devisen
att samtliga elever gagnas av att hela lärmiljön,
lärande, fysisk miljö och teknik, är anpassad
för elever inom NPF-spektrumet redan från
början. Därför har man infört, vad man kallar
NPF-säkring. NPF-säkringen handlar framför
allt om att skapa förståelse, intresse och
samsyn i verksamhetens arbete. Arbetet med
organisationsförändringen som krävdes för att
NPF-säkra miljön gjordes i flera steg.
1. Organisation i arbetslag för ett
tvärdisciplinärt och elevcentrerat
förhållningsätt. I varje arbetslag ingår
representanter från elevhälsan med
stor kunskap om NPF. Skolledarna är
närvarande och delaktiga i arbetslagen.
2. Kontinuerlig fortbildning och mentorskap
för personalen kring gemensamt
förhållningssätt kring hur man ska klara
måluppfyllelse av styrande dokument
som exempelvis skollag och läroplan.
3. Genom att strukturera och anpassa
lärsituationen. Strukturen bygger på
tidhjälpmedel som exempelvis tydlig
agenda inför varje lektion, att arbeta
med kommunikation, delmål, individuella
anpassningar. Man har en tillåtande
attityd för elevers varierade behov.
Exempelvis för att elever kan behöva
ta små pauser eller skärma av sig
med kepsar eller huvor mm. Man har
gemensamma riktlinjer för läxor och man

Varför tar man bort det mysiga
från högstadiet? Mattor på
golvet och liknande. Eleverna vill
ha en mindre miljö, de skärmar
av och kryper upp och skapar
små sammanhang.

är generellt emot förbud på skolan.
4. Engagera eleven i den egna utbildningen
och utvecklingen. Varje elev har en egen
anpassningsblankett och är delaktig i
vilka anpassningar som görs.
5. Anpassning av den fysiska miljön.
För den fysiska miljön har följande korrigeringar gjorts:
• Färgkodade scheman, mappar och
böcker finns för alla ämnen. Scheman
för samtliga årskurser är placerade i
korridorerna.
• Alla elever har fasta platser i
klassrummen.
• Man har eftersträvat tydlighet i miljön
genom konsekvens i färgval, både för
ytskikt och skåpinredning.
• Soffor med ljuddämpande funktion har
köpts in till korridorerna.
• Genomtänkt möblering av alla klassrum.
I klassrummen har eleverna tillgång till
hjälpmedel som sittdynor, pedagogiska
appar, hörselkåpor mm. Möbleringen
är varierad med bord och stolar i
olika höjder. I flera klassrum finns
samlingsmattor på golven. Klassrummen
har också utrustats med bås med
enskilda arbetsplatser placerade mot
väggar för elever med stort behov av
avskärmning. Klassrummen har sluten
eller ingen förvaring. Inget material sätts
upp på väggar som inte används vid den
aktuella lektionen.
• Genomarbetning av skyltsystemet.

Vi ger alla barn möjligheten att
ha en schysst skolgång med bra
lärare och bra anpassningar. Jag
upplever att många faktiskt inte
tittar på vad skollagen säger, och
vad det innebär

Elinor Kennerö Tonner, rektor Källbrinksskolan
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I A K T TAG E L S E R S T U D I E B E S Ö K
Under rundvandringen visade rektorer Ellinor
Kellerö Tonner och vice rektor Carina Backström Landegren runt på skolan. De hade
många tankar och idéer om miljöerna som vi
valt att ta med i detta avsnittet.

Kroppsuppfattning
Orientering
Skolbyggnaden ligger i en lugn villaförort
vid slutet av en större väg. Byggnadskroppen upplevs som svår att hitta kring pga. av
de många olika volymerna. Byggnaden har
ursprungligen ett flertal olika entréer, men
verksamheten har beslutat sig för att använda
en gemensam huvudentré för majoriteten av
eleverna. Rektorerna Louise Kennerö Tonner
och Carina Backström Landegren, beskriver
att få entréer gör skolan mer lättorienterad men
att det samtidigt kan upplevas som trångt och
stressande om alla elever ska använda samma
ingång. En mindre separat entré finns därför
för den kommungemensamma elevgruppen.
Inne i byggnaden är det också relativt
svårt att orientera sig. Det har främst att göra
med byggnadstypologin med korridorer och
klassrum i flyglar. De olika byggnadsvolymerna
skiljer sig inte från varandra vilket gör det
svårt att hitta. Skolgården och landskapet är
dock mer varierat med två tydliga sidor och
kuperade omgivningar, vilket bidrar till orienteringen.
Skyltprogram
Skyltningen har setts över av personalen för
att vara konsekvent och tydlig. Särskilt i träslöjdsalen är skyltsystemet för verktygsväggen mycket tydligt.
Trängsel
Skolan upplevs inte som trång, snarare rymlig.
Däremot är korridorerna långa och inte så
breda vilket möjligtvis kan skapa en upplevelse
av trängsel när många är i rörelse samtidigt.
Klassrummen är ganska stora vilket skapat
goda förutsättningar för den varierade möb-
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lering man valt.
Det finns få reträttplatser i form av rum.
Mindre grupprum i närhet till klassrummen
finns inte i dagsläget. Detta är någonting verksamheten saknat och planer finns därför på att
bygga mindre grupprum inuti klassrummen.
Rektorerna beskriver att drömmen hade varit
om varje klassrum omgavs av ett flertal mindre
grupprum.

Syn och visuell miljö
Dagsljus och utblick
Klassrummen får dagsljus från två håll, längs
ena väggen sitter stora fönster med lägre bröstning och på motsatt vägg sitter mindre fönster
som linjerar mot innertaket i överkant, överljus.
Rektorerna upplever de stora fönstren som
för stora. Inte främst pga.dagsljusinsläppet
utan för att utblicksmotivet är distraherande för
eleverna. Utblicken är i många fall skolgården.
Många klassrum ligger i markplan vilket gör att
de stora fönstren skapar en direktkontakt med
skolgården vilket inte är önskvärt. Rektorerna
beskriver att utblick mot natur, träd och himmel
ger lugn i klassrummet.
De flesta gemensamma ytorna i skolan är
dagsljusförsörjda, också korridorerna.
Belysning
Man har bytt ut lysrören mot LED-plattor vilket
man tycker ger ett varmt och stabilt ljus som
inte flimrar eller låter. Man har endast allmänbelysning och rektorerna upplever att man
önskar att man hade kunnat satsa på bättre
och mer differentierad belysning i lärmiljöerna.
Kulör och material
Färgpaletten är genomgående i gråskala och
ljust gula nyanser. Samtidigt som grundmaterialen och färgsättningen kan upplevas som
väl kal och kall är rektorerna noga med att
påpeka att man också tillfört mysiga element
i lärmiljöerna. Man tycker att det är märkligt
att högstadiemiljöer inte utformas med mattor
på golven pch stoppade möbler som man ser
i många grundskolor. Här finns utrymme att

resonera kring hur intryckssanering i vissa
fall kan resultera i viss torftighet i miljöerna.
Möjligtvis har man dragit tänkesättet väl långt
i exempelvis färgskalan, som mest går i grått.
Visuellt buller och intryckssanering
På skolan har man arbetat mycket aktivt med
intryckssanering. Mycket lite förvaringsutrymmen finns i skolan, vare sig i klassrummen
eller i de gemensamma miljöerna. Då förvaring förekommer är den dold. Inga teckningar
eller utsmyckningar finns i klassrummen.
Rektorerna beskriver att målsättningen med
intryckssaneringen är att skapa arbetsro och
en lugn arbetsmiljö för lärare och elever i klassrummet. Stimuli kan istället tillåtas utanför
klassrummet.
Rektorerna beskriver också att det är viktigt
med zonering av ytor för koncentration och
ytor för stimulans. Det finns tankar om ett
mer aktivitetsbaserat arbetssätt där miljön
är bättre anpassad efter olika inlärningsstilar
eller behov. Men rektorerna beskriver att de
nuvarande lokalerna är svåra att organisera
på ett sådant vis. Man är också noga med att
påpeka att aktiviteterna som eleverna utför ska
styras av av läraren, inte av miljön. Det är därför
upp till varje pedagog att styra vad den fysiska
miljön ska göra. Pedagogerna har på eget initiativ plockat bort objekt ur inredningen och
minskat förvaringen successivt då de insett
att den inte fyller någon funktion.

Hörsel och auditiv miljö
I de gemensamma utrymmena finns många
hårda ytskikt och få absorbenter. I klassrummen finns särskilda möbler och flyttbara
akustikväggar för att skapa bättre ljudmiljö
vid enskilda platser. Ett helhetsgrepp kring
ljudmiljö och ljusmiljö skulle kunna resultera i
att särskilt känsliga elever slapp använda hörselkåpor i klassrummen för att skärma av sig.

Känsel, lukt och smak
Temperatur:
Svårt att uttala sig om vid besöket. Inga mätningar genomförda.
Taktilitet
Få naturmaterial och textilier. Ganska
begränsad taktil miljö i ytskikt och möbler.
Men skolan erbjuder elever olika hjälpmedel
som exempelvis sittdynor, bolltäcken och
stressbollar.
Eleverna kan välja hur de vill sitta i klassrummen; i bås, stå upp vid ståbord, på bollar,
i grupp, eller i saccosäckar.
Lukt och smak
Matsalen ligger något separerad från övriga
lokaler vilket förebygger att matos sprider sig
in i läromiljöerna. Varje årskurs äter separat.
Rektorerna är nöjda med att matsalsmiljön är
ljus och ljuddämpad. Man förespråkar också
möjligheten att skärma av matsalar i mindre
delar. Nästan alla elever äter i matsalen
dagligen. Undantaget några få elever i den
kommungemensamma gruppen där någon
elev tar med egen mat och äter i klassrummet.
Utemiljö
Rektorerna tycker att utemiljön är för sparsmakad. De beskriver att de gärna haft fler
multi-planer och sociala ytor med bänkar och
bord. Men också exempelvis en hinderbana
som elever som måste avreagera sig fysiskt
eller få utlopp för sin energi med jämna mellanrum skulle kunna använda.
I dagsläget är merparten av skolgården
asfalterad med begränsningar i zonering,
möjliga aktiviteter och platser för elever att
sitta på .
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Varierad möblering i klassrum

Uppehållsrum
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F OTO G R A F : E L I N O R K E N N E R Ö TO N N E R

Verktygsvägg i träslöjden

Reträttmöbel i korridor

Matsal
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5 . A N A LYS
I det här avsnittet analyseras de intryck studie
besöken, intervjuer samt den samlade bild
litteraturgenomgången givit. En sortering
av insikter har gjorts i nedanstående matris.
Matrisen är uppbyggd utifrån perceptiva
STAD

förmågor och de element i den fysiska miljön
som de relaterar till. En sortering har sedan
gjorts av fynden i relation till vilken byggnadsskala som de påverkas av/blir aktuella i.

TOMT

BYGGNAD

INREDNING

Människa

Byggd miljö

KROPPSUPPFATTNING
Crowding
Orientering
Rörelse

• Långsiktig planering • Sammanhållna,
av friyta
volymer
• Logisk placering

s. 63

• Begriplig, överskåd- • Åldersadekvata höjlig planlösning
der för skyltprogram
och inredning
• Strukturerade flöden • Differentierad
ljusmiljö
• Möbler som tål
• Landmärken, ljus
rörelse
och skyltning
• Differentierad
ljudmiljö

s. 65

s. 68

Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör

• Primär försörjning • Byggnadsorientering • Dagsljusbelysta
av dagsljus, utan för hänsyn solinstrålning miljöer
hög värmelast
• Kvalitativ utblick
• Kvalitativ utblick
• Kvalitativ utblick
• Differentierad
ljusmiljö

HÖRSEL

• Möjliggöra ljudklass • Bullerskyddad
utemiljö
A i inomhusmiljön

SYN

s. 63
Buller ute
Buller inne

Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö

• Zonering av utemiljö • Ljudklass bättre
än C
• Skolgårdens place- • Möjlig tyst sida
• Särskilda åtgärder
ring och påverkan på
för ex matsal
inomhusmiljön

Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet

• Självständig transport
• Trygg omgivning
• Vuxennärvaro

s. 64
62

s. 66

s. 70

• Färgsättning efter
aktivitetsnivå
• Möjliggör intryckssanering

s. 72
• Fast inredning i
största möjliga mån
• Möbler med ljudabsorberande förmåga

s. 73

• Undvikande av star- • Minimerad värmelast • Möjlighet för brukare • Taktilitet i materialval
att reglera mikro
ka dofter och förore• Extra fokus på
• Ventilationsutblås ej
klimatet
ningar i luftmiljön
matmiljön
mot skolgård
• Matro

s. 64
TRYGGHET

s. 69
• Lösningar framtas
med akustiker

• Möjlig tyst sida

s. 64
KÄNSEL, LUKT, SMAK

s. 66

s. 72

• Samordning kulör,
ljusfärg

s. 67
• Identitetssymboler
ger stolthet och
ägandeskap
• Sidoentré
• Utemiljö efter varierad aktivitet

s. 67

s. 71

s. 73

• Trygga mikromiljöer
och mellanzoner

• Omhändertagande
gestaltning

• Flexibilitet för individuella lösningar

• Reträttplatser

• Tillhörighet i hemvist

s. 71

• Personlig förvaring i
anslutning till lärmiljö

s. 73

STAD

STAD
Byggd miljöMänniska

Byggd miljö

Byggd miljö
KROPPSUPPFATTNING

KROPPSUPPFATTNING
Crowding
Orientering
Rörelse

KROPPSUPPFATTNING
Crowding
Orientering
Rörelse
SYN
Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör
SYN
Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör
HÖRSEL
Buller ute
Buller inne
HÖRSEL
Buller ute
Buller inne

KÄNSEL, LUKT, SMAK
Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö
KÄNSEL, LUKT, SMAK
Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö
TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet

TOMT
BYGGNAD

TOMT

BYGGNAD

Människa

Människa

Crowding
Orientering
Rörelse

STAD
TOMT

SYN

• Stor friyta: Skolgårdstomter och
byggnadsstorlek bör långsiktigt planeras
för att undvika negativa effekter av
trängsel, så kallad crowding.
• Logisk placering: Skolbyggnader
bör lokaliseras på ett begripligt och
tillgängligt sätt för personer med nedsatt
orienteringsförmåga.

Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör

• Goda dagsljusförhållanden:
Dagsljusförsedda undervisningsmiljöer
har visat sig ha positiva effekter för
elevers hälsa och kunskapsinhämtning
och studieresultat. Vid lokalisering av
HÖRSEL
skolbyggnader är det därför viktigt att
Buller ute
planera för att lärmiljön primärt kan
Buller inne
försörjas av dagsljus. Särskilt viktigt blir
detta i miljöer där tillgången på dagsljus
är begränsad, exempelvis till följd av hög
omgivande bebyggelse eller geografiskt
läge.
• Lokalisering av skolor som tillåter att
KÄNSEL, LUKT, SMAK
lärmiljön kan förses med kvalitativ
Temperatur
utblick. Forskning visar att utblick mot
Luftkvalitet
natur har positiv effekt för människors
Matmiljö
hälsa och att utblick mot himmelsvy har
positiv effekt för vissa elevgruppers
koncentrationsnivåer.
TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet

TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
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Crowding
Orientering
Byggd miljö
Rörelse
Byggd miljö

STAD
KROPPSUPPFATTNING
KROPPSUPPFATTNING
SYN
Crowding
Orientering
Crowding
Dagsljus
Rörelse
Orientering
Utblick
Rörelse
Belysning
Kulör

SYN
SYN
HÖRSEL
Dagsljus
Utblick
Dagsljus
Buller
ute
Belysning
Utblick
Buller
Kulör inne
Belysning
Kulör

HÖRSEL
HÖRSEL
KÄNSEL,
Buller ute LUKT, SMAK
Buller inne
ute
Temperatur
Buller inne
Luftkvalitet
Matmiljö

KÄNSEL, LUKT, SMAK
KÄNSEL, LUKT, SMAK
TRYGGHET
Temperatur
Luftkvalitet
Temperatur
Vuxennärvaro
Matmiljö
Luftkvalitet
Tillhörighet,
ägandeskap
Matmiljö
Social trygghet

TRYGGHET
TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Vuxennärvaro
Social trygghet
Tillhörighet,
ägandeskap
Social trygghet
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TOMT

Människa

Byggd miljö

KROPPSUPPFATTNING

•

Crowding
Orientering
Rörelse

SYN
Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör

HÖRSEL
Buller ute
Buller inne

Placering i god ljudmiljö: Skoltomter bör
förläggas där hela eller delar av lärmiljön
inomhus ska kunna klassificeras enligt
ljudklass A.
• Möjlig tyst sida
• Buller omfattas inte enbart av buller från
omgivande trafik. Högljudd aktivitet från
skolgårdar som når inomhusmiljön kan
också försvåra elevers koncentration.
Skolgårdars friyta bör vara tillräckligt
stor för att husera zonering med variation
i ljudmiljön. Skolgårdsyta närmast
byggnaden kan då utformas för lugnare
aktiviteter än mer perifera ytor.

• Placering där starka dofter från
omgivningen undviks

• Att elever själva kan ta sig till och från
skolan ökar självständigheten. Det
Temperatur
finns därför fördelar med att placera
Luftkvalitet
skolbyggnader i elevernas närhet. Närhet
Matmiljö
definieras ofta som ”gångavstånd”,
men ingen uppgift om vad det innebär
finns. Idag när många elever reser långt
till skolan blir istället trygga alternativa
resesätt som skolskjuts och kollektivtrafik
TRYGGHET
viktig.
Vuxennärvaro • Miljön i skoltomters närhet bör vara
Tillhörighet, ägandeskap
säker och trygg, exempelvis avseende
Social trygghet
trafiksituation, men också väl belyst.
• Vuxennärvaro
KÄNSEL, LUKT, SMAK

STAD
Människa

STAD

TOMT
TOMT

BYGGNAD
BYGGNAD

Människa
Byggd miljö
Byggd miljö

KROPPSUPPFATTNING
Crowding
KROPPSUPPFATTNING
Orientering
Rörelse
Crowding
Orientering
Rörelse

SYN
Dagsljus
SYN Utblick
Belysning
Dagsljus
Kulör
Utblick
Belysning
Kulör

HÖRSEL
Buller ute
HÖRSEL
Buller inne
Buller ute
Buller inne

KÄNSEL, LUKT, SMAK
Temperatur
KÄNSEL,
LUKT, SMAK
Luftkvalitet
Matmiljö
Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö

• Välplanerade och logiska flöden till och
från skolbyggnaden samt mellan olika
byggnader på skolgården
• Sammanhållna byggnadsvolymer med
tydliga entréplatser.
• Konsekvent och tydlig markering
av målpunkter genom exempelvis
färgsättning och materialval.
• Variation av exempelvis byggnads- och/
eller takutformning, våningshöjder,
fasadmaterial och fasadkulör, i de fall en
skola består av flera byggnadsvolymer
• Ett enhetligt och konsekvent
skyltprogram. En kombination av text och
symboler underlättar förståelsen.
• En väl upplyst utomhusmiljö, framför allt
kring målpunkter och viktiga landmärken
• Landskapsgestaltning som markerar
skillnad mellan olika gårdszoner,
entréplatser och gångstråk genom
exempelvis material, växtlighet, topografi,
textur och kulörer.
• Byggnadsstorlek. Särskilt viktigt är att
skolans ytor är tillräckligt stora för att
husera antalet elever och personal utan
att trängsel uppstår. Men också att
lärmiljöer inte upplevs som otrygga och
ödsliga till följd av överdimensionering.

TRYGGHET
Vuxennärvaro
TRYGGHET
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
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Byggd miljö

STAD
Människa

TOMT

STAD

TOMT

BYGGNAD
BYGGNAD

Människa
KROPPSUPPFATTNING
Crowding
Byggd miljö
Orientering
Rörelse
Byggd miljö

KROPPSUPPFATTNING
Crowding
KROPPSUPPFATTNING
SYN
Orientering
Rörelse
Crowding
Dagsljus
Orientering
Utblick
Rörelse
Belysning
Kulör

SYN
Dagsljus
SYN
HÖRSEL
Utblick
Belysning
Dagsljus
Buller
ute
Kulör
Utblick
Buller inne
Belysning
Kulör

•

Skydd från solinstrålning och bländning
av solen i utemiljön
• Utomhusbelysning utformas för att
undvika bländning.
• Material i skolgårdsytor, möblering och
lekutrustning utformas för att undvika
bländande reflektioner.
• Utblick mot utemiljö utan störande intryck
för rum för koncentration.

HÖRSEL
Buller ute
HÖRSEL
KÄNSEL,
LUKT, SMAK
Buller inne
Buller ute
Temperatur
Buller inne
Luftkvalitet
Matmiljö

KÄNSEL, LUKT, SMAK
Temperatur
KÄNSEL,
LUKT, SMAK
TRYGGHET
Luftkvalitet
Matmiljö
Temperatur
Vuxennärvaro
Luftkvalitet ägandeskap
Tillhörighet,
Matmiljö
Social
trygghet

TRYGGHET
Vuxennärvaro
TRYGGHET
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
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• Att skolgården är bullerskyddad från
omgivande störningar, lösningar och
specifikationer tas med fördel fram i
samarbete med akustiker
• Att minimera buller från skolbyggnadens
egen ventilation, lösningar tas med fördel
fram av VVS-konsult
• Zonering av utemiljön där miljöer
för lugna aktiviteter förläggs närmst
skolbyggnaden.
• Möjlighet till tyst sida för interiöra rum
med rum med höga ljudkrav

SYN
Dagsljus
Utblick
SYN
Belysning
Kulör
Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör

STAD

TOMT

BYGGNAD

Människa

HÖRSEL
Buller Byggd
ute
miljö
Buller inne
HÖRSEL
Buller ute
Buller inne
KROPPSUPPFATTNING
Crowding
KÄNSEL,
LUKT, SMAK
Orientering
Rörelse
Temperatur
Luftkvalitet
KÄNSEL, LUKT, SMAK
Matmiljö

• Minimal värmetillförsel från solljus.
• Ventilationsutblås på rätt plats.

Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö
SYN
Dagsljus
TRYGGHET
Utblick
Belysning
Vuxennärvaro
Kulör
Tillhörighet, ägandeskap
TRYGGHET
Social trygghet
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
HÖRSEL
Buller ute
Buller inne

KÄNSEL, LUKT, SMAK
Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö

TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet

• Tydliga identitetssymboler som hjälper
elever att känna stolthet för sin skola.
Exempelvis genom väl omhändertagen
och estetiskt tilltalande utomhusmiljö
och skolbyggnad, välkomnande skylt vid
skolans entré etc. Genom visad omsorg
om en plats skapas trygghet.
• Fler än en entré för att ha möjlighet att ta
en sidoväg in och ut.
• Småskalighet kring entréer kan ev. öka
trygghetskänslan
• En väl utformad ljussättning av
utomhusmiljön
• Att de hjälpmedel eleverna behöver
också finns att tillgå i utomhusmiljön
• Att utemiljön utformas med en variation
av rumsligheter efter olika behov
som exempelvis aktivitet, samvaro,
återhämtning och vila. För elever med
behov att dra sig undan är det exempelvis
viktigt att det finns trygga reträttplatser,
både i inomhusmiljön och utemiljön.
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STAD
Människa

TOMT
STAD

BYGGNAD
TOMT

INREDNING
BYGGNAD

Människa

yggd miljö
Byggd miljö

ROPPSUPPFATTNING

owding
rientering
örelse

KROPPSUPPFATTNING
Crowding
Orientering
Rörelse

YN

agsljus
blick
elysning
ulör

SYN
Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör

ÖRSEL

uller ute
uller inne

HÖRSEL
Buller ute
Buller inne

ÄNSEL, LUKT, SMAK

emperatur
uftkvalitet
atmiljö

KÄNSEL, LUKT, SMAK
Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö

RYGGHET

uxennärvaro
llhörighet, ägandeskap TRYGGHET
ocial trygghet
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
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• Att planlösningen är orienterbar och
begriplig för dess användare. Detta kan
bland annat göras genom färg- eller
materialkodning av olika våningsplan
eller avdelningar, utblickar och tydligt
markerade målpunkter.
• Planering av flöden mellan olika delar av
skolbyggnaden görs så att sambanden
inte utsätter elever för labyrintiska
förflyttningar genom byggnaden i
onödan.
• Differentierad ljudmiljö
• Differentierad ljusmiljö
• Tillräckligt med plats och tillräcklig
med yta där många samlas samtidigt,
som exempelvis i matsal, kapprum och
omklädningsrum.
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Social trygghet

• Lärandemiljöer förses med dagsljus i
största möjliga mån.
• Dagsljusinsläpp och ytskikt planeras för
att framhäva och tydliggöra rumsligheter.
Fönsters placering och utformning
påverkar vår uppfattning av rummet. Ex.
kan placering av fönster i korridorslut
skapa motljus och bländning.
• Utblickar mot natur eller annan stillsam
miljö
• Undvikande av utblick mot skolgård,
särskilt i entréplan
• Öppningar i rum reduceras. Glasade
partier i innerväggar och dörrar vållar
ofta debatt i skolmiljöer. Glasning är ofta
till för att skapa överblick över miljön
för personalen, men samtidigt vara
energikrävande för elever som har svårt
att stänga ute intryck från angränsande
rum. Överväg om glasning är nödvändigt,
alternativt om det går att glasa mindre
partier i en högre höjd.
• Effektiv solavskärmning föreskrivs för att
undvika bländning
• Miljön utformas för att dölja visuellt brus
från tekniska installationer, kanaler mm
• Differentierad ljusmiljö. Möjlighet att styra
själv.
• Fokuserad belysning ger en tystare miljö

YGGHET

xennärvaro
lhörighet, ägandeskap
cial trygghet
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Crowding
Orientering
Rörelse
STAD
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BYGGNAD

INREDNING

Människa
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Dagsljus
Utblick
Belysning
Kulör

yggd miljö
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ÄNSEL, LUKT, SMAK

emperatur
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atmiljö

• Specifikationer för olika lokaler och
bullerdämpande lösningar tas fram i
samråd med akustiker
• I första hand följa SPSM:s
rekommendationer om ljudklass samt
efterklangstid. Särskilt i lokaler där
koncentrationskrävande aktivitet pågår
är en högre ljudklass än Boverkets krav
(ljudklass C) att rekommendera.
• Differentierad ljudmiljö. Genom zonering
av rum efter aktivitetsnivå minskar
risken att koncentrationskrävande
aktiviteter plötsligt störs av intilliggande
mer högljudd verksamhet. Central
kommunikation separeras från lärmiljön.
• Rumsform, rumsstorlek och våningshöjd
anpassas efter aktivitet och antal
personer.
• Beakta vid föreskrivning att ljudalstrande
material inte används i samtliga
byggnadsdelar
• I lokaler där ljudnivån kan bli mycket hög,
som exempelvis i matsal vidtas särskilda
åtgärder som exempelvis:
»»

»»
»»

RYGGHET

uxennärvaro
llhörighet, ägandeskap
ocial trygghet
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»»

Genomtänkta rumssamband
och flöden till och från matsalen.
Separerade in- och utflöden, slussrum
vid köbildning.
Akustiskt optimerad rumsform
Rumslig separation av matsalen och
angränsande kök och diskrum.
Med hjälp av ljusdesigner föreskriva
optimerad och differentierad
belysning.
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• Möjlighet att reglera mikroklimat
• Matsalsplacering planerad för att undvika
lukt av mat i lärmiljön.
• Matro - lugn matsal

YN
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TRYGGHET
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TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet

• Byggnadens möte med utemiljön
utformas i mänsklig skala, med trygga
mikromiljöer. Reträttplatser där man inte
behöver stå på scen för att vara aktiv.
• Små rum i nära anslutning till större. Lätt
att byta till ett mindre sammanhang med
färre intryck.
• Matsal uppdelad i flera rumsligheter.
• Flexibel planlösning som möjliggör
individuella lösningar
• Rumsorganisation som tillåter hög
vuxennärvaro. Exempelvis genom att
placera lärararbetsplatser i lärmiljöerna.
• Tillhörighet i hemvist eller genom egen
plats i klassrum

YGGHET

xennärvaro
lhörighet, ägandeskap
cial trygghet
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Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet
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TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet

• Att skyltprogrammet är utformat med
skyltning med både text, symboler och
punktskrift.
• Att skyltar sitter på en nivå som både
vuxna, barn och personer som använder
rullstol kan se.
• Genom integrerade ledstråk i golv och
väggar, både med kulör, struktur och
materialitet.
• Möbler som tål rörelse vid koncentrerat
arbete, exempelvis stolar med medar för
gungrörelse, ståbord osv.
• Material och kulör i ytskikt samordnas
med ljusfärg och belysning för att skapa
rumslig förståelse och en harmonisk
miljö.
• Ytskikt och exempelvis skrivtavlor
gestaltas i matta material och kulörer för
att undvika bländning och reflexioner.
• Färgsättningen är logisk och vald efter
behov och aktivitetsgrad.
• Mönstereffekter används med varsamhet
då mönster kan vara energikrävande att
processa.
• Förbered avgränsade ytor för utställning
av elevarbeten i utrymmen i exempelvis
korridorer och allmänna miljöer.
• Skapa förutsättningar för att undvika
visuellt buller genom integrerad/sluten
förvaring.

Byggd miljö
Crowding
Orientering
KROPPSUPPFATTNING
Rörelse
STAD

Crowding
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HÖRSEL

• Fast inredning används där det är
möjligt. Exempelvis kan fasta bås vara ett
alternativ till lösa stolar i matsalar.
• Lös inredning väljs utifrån
ljudabsorberande förmåga.

Buller ute
Buller inne
KÄNSEL, LUKT, SMAK
Temperatur
Luftkvalitet
KÄNSEL, LUKT, SMAK
Matmiljö
Temperatur
Luftkvalitet
Matmiljö
KÄNSEL, LUKT, SMAK

• Taktila ytskikt och material exempelvis
trä, textil, stoppade möbler, mattor mm.
• En väl gestaltad matmiljö.

Temperatur
Luftkvalitet
TRYGGHET
Matmiljö
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
TRYGGHET
Social trygghet
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
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TRYGGHET
Vuxennärvaro
Tillhörighet, ägandeskap
Social trygghet

• Miljön är omhändertagande i sin
utformning. Exempelvis genom att krokar,
handtag, belysning mm placeras på en
nivå som är åldersadekvat.
• Att med möbler utforma reträttplatser
där elever kan vara en del av ett
sammanhang, men ändå kunna dra
sig undan. Hörn kan användas för
reträttplatser då de är trygga.
• Textil bidrar till ett ombonat intryck
• Personlig förvaring i hemvisten. Gör
att man undviker för mycket rörelse i
klassrummet
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6 . G E S TA LT N I N G S V E R K T YG

M Å L O C H A N VÄ N D N I N G
Målsättningen med gestaltningsverktyget är
att konkretisera slutsatser som framkommit i
rapportens tidigare delar. Under varje rubrik
beskrivs viktiga aspekter att tänka på vid
planering och utformning av inkluderande
lärmiljöer. Verktyget illustreras med goda
exempel från de studiebesök som genomförts.
I genomförda intervjuer har ett flertal värdefulla
verktyg föreslagits, dessa har illustrerats av
rapportförfattarna i form av illustrationer eller
referensbilder från andra projekt.
Verktyget är inte tänkt att påbjuda sanningar om optimal gestaltning, mer som en
komihåg-lista om viktiga aspekter att ta hänsyn
till vid formandet av skolor och lärmiljöer. Vi är
övertygade om tillgängliga skolmiljöer, också
för elever med osynliga behov, kommer att bli
fler och bättre. Förhoppningen är att exempelsamlingen på kvalitativa lösningar kommer att
utvidgas med tiden.
V E R K T YG E T S O L I K A D E L A R
Omsorg för brukarnas olika behov är en
grundförutsättning för att kunna skapa inkluderande miljöer. En omsorgsfullt gestaltad
skolmiljö är talande och tydlig, har rätt yta,
erbjuder en variation av rum för koncentration och ger brukaren en känsla av tillhörighet. Gestaltningsverktygen baseras därför på
dessa rubriker.
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TA L A N D E A R K I T E K T U R
• Orientering, landmärken, färg, form,
material, utblickar
• Ljushantering - för underlättad
rumsförståelse
• Gestaltning efter aktivitet

R ÄT T S K A L A O C H Y TA
• Tillräckligt med plats på rätt ställe
• Logistik
• Proportioner

R U M F Ö R KO N C E N T R AT I O N
• Ljudklass
• Ljudgradient
• Reträtt
• Intryckssanering

TI LLHÖR IG H ET
• Ägandeskap
• Åldersadekvat formgivning
• Optimerade förutsättningar för
vuxennärvaro
• Värnad integritet

TA L A N D E A R K I T E K T U R
• Orientering, landmärken, färg, form, material, utblickar
• Ljushantering - för underlättad rumsförståelse
• Gestaltning efter aktivitet

OR I E NTE R I NG, LAN D MÄR KE N & UTB LICK

F OTO G R A F : I VA N B R O D E Y © W H I T E A R K I T E K T E R

Tydliga riktmärken och igenkännbara symboler underlättar orientering.

Utblick som hjälp för orientering
Lekinstallation i form av båt blir utblicksmotiv
Landamäreskolans västra sida.

F OTO G R A F : Å K E E :S O N L I N D M A N ©WA H LST R Ö M & ST E I J N E R A R K I T E K T E R

Ovan: Tydlig entré som kan utgöra ett landmärke. Færder videregående skole, Tønsberg,
Norge, White arkitekter.
Nedan: Eleventré förstärks med skulptur
Landamäreskolan, Wahlström och S
 teijner
arkitekter.
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TA L A N D E A R K I T E K T U R

Ledstråk och skultprogram
Glömstaskolan, Origo arkitekter

Färgkodade våningsplan
Messingen, White arkitekter

L J U S H A N T E R I N G F Ö R R U M S F Ö R S TÅ E L S E

©W H I T E A R K I T E K T E R

Ovan: Hantering av dagsljusinsläpp och
utblick
i Nyckelviksskolans ateljé, Lidingö. Väl avgränsad utblick med naturmotiv och himmelsvy.
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T.v.Dagsljusförsett klassrum
Fönster i två väderstreck. Högt placerad överkant ger ljusinsläpp långt in i rummet. Genom
att placera den ena fönsterväggens fönster högt
minimeras intryck som inhämtas via utblick
genom dessa fönster. Brunns skola, White
arkitekter.

F OTO G R A F : T H O M AS Z A A R © W H I T E A R K I T E K T E R

F OTO G R A F : Å K E E :S O N L I N D M A N ©O R I G O A R K I T E K T E R

OR I E NTE R I NG, I NTE R IÖR

TA L A N D E A R K I T E K T U R

Rum som uppmuntrar till umgänge
Häng i stoppade soffor och saccosäckar på
Messingen, White arkitekter.

F OTO G R A F : Å K E E :S O N L I N D M A N
©WA H LST R Ö M & ST E I J N E R A R K I T E K T E R

F OTO G R A F : T H O M AS Z A A R © W H I T E A R K I T E K T E R

G E S TA LT N I N G E F T E R A K T I V I T E T

Rum för koncentration
Biblioteket på Landamäreskolan har bord
med stoppade stolar och egen reglerbar
belysning och ett krypin under trappan,
Wahlström och Steijner arkitekter

F OTO G R A F : A N D E R S B O B E R T ©W H I T E A R K I T E K T E R

Rum som uppmuntrar till rörelse
Löparbana som golvbeläggning i Edsbergshallen, White arkitekter.
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R ÄT T S K A L A O C H Y TA
• Tillräckligt med plats på rätt ställe
• Logistik
• Proportioner

I L L U ST R AT I O N BYG G E R PÅ R I T N I N G S U N D E R L AG F R Å N CA R LST E DT A R K I T E K T E R

T I L L R ÄC K L I G Y TA

Tillräcklig yta och tydlig logistik i kapprum
där många människor möts samtidigt.
Kapprumssprincip från Landamäreskolan där
kommunikationen är separerad från ytan för den
personliga förvaringen.

PROPORTION E R

Klassrum

Reträttplats

Ett litet rum som känns för stort. En reträttplats i ett klassrum på Fridaskolan, Göteborg,
av Arkitektstudion AB.
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Tillräcklig yta och tydlig logistik i matsalen
där många människor möts samtidigt.
Matsalsprincip från Stigtomta skola. Carlstedt
arkitekter. Tydlig entré och uppdelning av sal i
en inre och en yttre matsal.

R U M F Ö R KO N C E N T R AT I O N
• Ljudklass
• Ljudgradient
• Reträtt
• Intryckssanering (dokumentation, utblickar, förvaring)

LJ U DG RAD I E NT

F OTO G R A F B Å DA B I L D E R N A : T H O M AS Z A A R ©W H I T E A R K I T E K T E R

Central kommunikation separerad från lärmiljön. Entréer och central kommunikation (rött) är
separerad från lärmiljöerna med en buffert i form av kapprum (skraffering) vilket skapar ett lugn i den
miljö där man ska koncentrera sig (vitt). Gradient med lugnaste rummen (gult) mot fasad och längst
bort från kapprummen. Exempel från Glömstaskolan T.v. Och Landamäreskolan t.h.

Arbetsnischer. Intill ett kommunikationsstråk
(th) och i ett större rum (tv) har platser för arbete
med olika grad av avskildhet skapats. KTH
Maskin, Stockholm av White arkitekter. Foto:
Thomas Zaar.
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R U M F Ö R KO N C E N T R AT I O N

F OTO G R A F : H E R M A N H E R Z B E R G E R

R E T R ÄT T E R
Möjlighet att vara delaktig men ändå kunna
vara vid sidan om, erbjuder en varierad miljö
som passar många

F OTO G R A F : H E R M A N H E R Z B E R G E R

Med hjälp av stomme och fönsterplacering
skapas rum i rummet, individuella platser med
åldersadekvat skala. Herman Herzberger, AHH
arkitekter.
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Reträttplatser i ett rum kan bestå av fast
inredning som skapar trygga hörn. Det betyder
att man fortfarande är kvar i rummet men vid
sidan om det stora sammanhanget. Arkitektur:
Herman Herzberger AHH arkitekter.

R U M F Ö R KO N C E N T R AT I O N
Plats att gå undan, men fortfarande vara med
i ett sammanhang. Rum med annan karaktär, ett
mindre sammanhang, där man kan sitta på ett
annat sätt, titta på något nytt och finna koncentration. Landamäreskolan.

F OTO G R A F : Å K E E :S O N L I N D M A N ©WA H LST R Ö M & ST E I J N E R A R K I T E K T E R

Principsektion med små rum intill ljusgård

Principplan med små rum intill ljusgård och
grupprum mellan två klassrum.

Reträttplatser kan vara grupprum i nära anslutning till klassrummet. Här kan man dela upp den
stora gruppen, ha överblick som lärare och som
elev blir man inte isolerad.
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R U M F Ö R KO N C E N T R AT I O N

Matsal uppdelad i flera rum ger matro.
Matsalsprincip från Stigtomta skola med uppdelning av sal i en inre och en yttre matsal. Bild
från matsalen. Carlstedt arkitekter.

F OTO G R A F : E L I Z A B E T H T H O M P S O N ©CA R LST E DT A R K I T E K T E R

F OTO G R A F : E L I Z A B E T H T H O M P S O N ©CA R LST E DT A R K I T E K T E R

R O U TA N F Ö R K L A S S R U M M E T

Ljuddämpning i trapphus integrerat med lärmiljö. Exempel på ljudabsorbenter på vägg från
Stigtomta skola I Nyköping. Carlstedt arkitekter.
82

R U M F Ö R KO N C E N T R AT I O N

Kvalitativ och rofylld utblick med
möjlighet att dra för.
Klassrum Rudolf Steiner skola i
Schweiz, Localarchitecture

Nedan: Intryckssanerat klassrum.
S C H W E I Z ,form
14 –17
S E Pen
TEMBER
Trä och oregelbunden
skapar
god ljudmiljö. Stolar med gungfunktion
för rörelse när man koncentrerar sig.
Material tas fram efter behov för respektive lektion. Rudolf Steiner skola i
Schweiz, Localarchitecture.

F OTO G R A F : M AT T H I E U G A F S O U ©LO CA L A R C H I T E CT U R E

F OTO G R A F : M AT T H I E U G A F S O U ©LO CA L A R C H I T E CT U R E

I N T RYC K S S A N E R I N G
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TI LLHÖR IG H ET
• Ägandeskap
• Åldersadekvat formgivning
• Optimerade förutsättningar för vuxennärvaro
• Värnad integritet
ÄG A N D E S K A P
Tillhörighet känner man om man blir
sedd och igenkänd av andra människor.
Den fysiska miljön bidrar också till
hemmakänslan genom inlevelsefulla
och omsorgsfullt utförda miljöer. Bild av
möblerad fönsternisch på Nyckelviksskolan, Lidingö

Personliga nischer. Tillhörighet i ett större
rum. Här har man med omsorg om brukaren
planerat efter att bäst kunna utföra ett arbete
med lera. En egen nisch, en reträttplats, i det
större rummet med eget fönster, eget bord, stol
och hyllplan och belysning som man styr själv.
Keramikverkstad, Capellagården, Öland, Erik
Asmussen
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TI LLHÖR IG H ET

V U X E N N Ä R VA R O
Vuxennärvaro. En
fiktiv plan inspirerad av
Anneli Frelin och Jan
Grannäs forskning om
skolans mellanrum (1).
Frelin/Grannäs menar
att alla som arbetar på
skolan har ansvar för
elevernas trygghet.
Som arkitekt kan man
regissera de vuxnas
dagliga rörelsemönster
genom placering av
personalens arbetsrum,
korridorer och allmänna,
gemensamma funktioner
i elevernas närhet.

F OTO G R A F : I VA N B R O D E Y ©W H I T E A R K I T E K T E R

VÄ R N A D I N T E G R I T E T

Högt placerade fönster i idrottshallar ger
utblick mot himmel och horisont men är inte
integritetshämmande. Ingen kan stå utanför och
titta på en i en utsatt situation. Bråtejordet skole,
White arkitekter
1.

Sidoentré. Flexibilitet för individanpassad
lösning. Alla klarar inte att gå in genom en stor
gemensam entré. Landamäreskolan med sidoentré till vänster.

Frelin, A., Grannäs, J. Skolans mellanrum: Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildningsmiljöer. Pedagogisk Forskning i Sverige årg 22 nr 3-4 2017.
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7. BYG G P R O C E S S M E D 		
I N KLU D E R I NG SOM MÅL

Viktigt med en stark vision.
Då har man en grund som
tål kompromisser.

Åsa Machado, arkitekt
Glömstaskolan (5)

Lyckade resultatet
bygger på starka själar
som vill driva en linje.

Charlotte Odbratt projektledare för Landamäreskolan, Göteborgs lokalförvaltning (9)

I skollagen står det att:
Alla barn och elever i samtliga skolformer
och i fritidshemmet ska ges den ledning och
stimulans som de behöver i sitt lärande och
sin personliga utveckling för att de utifrån sina
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så
långt som möjligt enligt utbildningens mål.
(Skollagen 3 kap. 2 §)
Inkluderande fysiska lärmiljöer är en förutsättning för att lagen ska kunna följas. Men
för att kunna skapa inkluderande lärmiljöer
behöver man förstå vad begreppet står för och
vad det innebär i fysisk form. Man behöver
också förstå hur man ska förankra det som en
kunskap och mål för alla som driver processen i att skapa nya lärmiljöer i ny-, om- eller
tillbyggnader. Arkitekten är ofta med tidigt i
processen och har rollen som spindeln i nätet
av tekniska konsulter, verksamhet och beställare. När och hur ska man förankra tankar om
en inkluderande skola?
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PLAN PROCE SS E N
Skolbyggande är en relativt långsam verksamhet som kräver förutseende analyser av
både markanvändning, framtida verksamhetsbehov, demografi och ekonomiska förutsättningar. Byggprocesser kan se olika ut
i olika kommuner beroende på kommunens
storlek och hur utvecklade arbetsmetoder som
finns för lokalplanering. Förändringar i skolors
lokalbestånd kräver långa processer och god
framförhållning från kommunernas sida.
Stöd för tillgänglighet på plannivå finns i
kommunens översiktsplan. Det är det övergripande plandokument som finns att tillgå för
vägledning för beslut kring hur den byggda
miljön ska användas och utvecklas i en region.
Dess aktualitet prövas under varje mandatperiod och beslut om uppdatering eller framtagande samt antagande av ny plan beslutas av
kommunfullmäktige. I kommunernas översiktsplaner samt deras fördjupade delar fastställs
vilka allmänna intressen som ska tillvaratas

Man måste kunna hantera växande krav och förväntningar från
elever och föräldrar. Vi har mer kunskap och är därmed mer
kompetenta att upptäcka barn med särskild behov och krav på att
individanpassa finns.
I vissa fall har kommunen fullt mandat över processen, men
det är annorlunda när privata aktörer ska bygga och drifta. På
detaljplanenivå kan man säkra placeringen av skolor och de krav
man kan ställa är storlek på skola, placeringen i området. Utbud
styr vilka årskurser det blir.

Carl-Olof Olsson, fastighetsstrateg
Norrtälje kommun (8)

och hur de ska prioriteras. I Plan och bygglagen (PBL) finns ett flertal paragrafer som
berör det allmänna intresset och samhällets
tillgänglighet (1).
För att kommunerna ska leva upp till funktionshinderpolitiken, som baseras på FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, måste de följa grundläggande genomförandekrav om full tillgänglighet, delaktighet och inkludering för alla i
samhället oavsett funktionsnedsättning (2). I
praktiken innebär det att utgå från människors
olika förutsättningar och ”prioritera lösningar
som fungerar för alla”.
BYG G P R O C E S S
Byggprocessen kan man dela in i fyra delar:
1.
2.
3.
4.

Förstudie (Utredning)
Projektering (Produktbestämning)
Produktion (Produktframtagning)
Användning (Produktanvändning)

Det vanligaste är att arkitektens uppdrag
omfattar Förstudie och Projektering. Men det
kan även bestå i uppföljning vid Produktion
som ofta är fallet i projekt för utbildningsmiljöer. Förstudien kan bestå i allt från en tidig
behovsutredning och strategisk, översiktlig
lokalplanering till en analys och dimensionering av en angiven tomt.
LO K A L R E S U R S P L A N E R I N G
När ett behov av att förändra i beståndet av
skollokaler uppstår finns det en stor vinst i att
lägga tid på analys tidigt. Analyser av skolors
lokalförsörjning kan och bör vara direkt sammankopplade med övergripande planprocesser. Sveriges kommuner och landsting
(SKL) förordar en lokalresursplanering där
kommunerna aktivt, genom gedigen analys,
förutser lokalbehovet och därefter anpassar
beståndet efter det förväntade behovet. Men
SKL beskriver att många kommuner har ett
mer passivt förhållningssätt till lokalplanering
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Särskilt
stöd

Inkluderande
lärmiljöer

©S K L 2017 U R O L I K A Ä R N O R M E N

Extra
anpassningar

”När en verksamhet får
möjligheten att göra en nyeller ombyggnation ska allas
olikheter och likheter tänkas
in i verksamheten. Detta för att
undvika senare särlösningar,
så långt det är möjligt. Med
andra ord, generalisera behov
samtidigt som individuella
förutsättningar bevakas.”

Figuren beskriver att de inkluderande lärmiljöerna är de generella miljöerna vilket ger färre
miljöer som kräver specialanpassning. Källa:
SKL (2017); Olika är normen

Textcitat från Värderingsverktyg för tillgänglig
utbildning, SPSM (4)

där lokalfrågor löses då de uppstår. Ett förhållningssätt som kan leda till sämre lokalutnyttjande och mindre kvalitativa miljöer för elever
och personal (2). Också i Boverkets rapport,
Ge Plats för barn och unga, lyfts vikten av att
tidigt i planeringen ha kunskap om det totala
lokalbehovet i planeringsområdet, eftersom
det är svårt att hitta goda lösningar i efterhand.

man vill och att man inte blir för generell i en
verksamhetsbeskrivning. Den bör drivas av
skolledningen.”
Catrin Tufvesson, forskare inom miljöpsykologi, värderar också verksamhetsbeskrivningen högt genom hela byggprocessen. Hon
skriver i SPSM:s handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning (4) att det är ett
sätt att bidra till en tillgänglig lärmiljö om man
tar fram en verksamhetsbeskrivning och låter
den påverka utformningen. Vidare skriver hon
att verksamhetens möjlighet att påverka resultatet är allra störst i början och därför är verksamhetsbeskrivningen ett viktigt underlag:
”När en verksamhet får möjligheten att göra
en ny- eller ombyggnation ska allas olikheter
och likheter tänkas in i verksamheten. Detta
för att undvika senare särlösningar, så långt
det är möjligt. Med andra ord, generalisera
behov samtidigt som individuella förutsättningar bevakas.”
En verksamhetsbeskrivning som följs under
hela processen är en bra grund. Men ibland
finns det inte någon verksamhet i förstudien,
som i fallet Glömstaskolan. Där fanns istället

T I D F Ö R TA N K E I T I D I G T S K E D E
I intervjuer och litteratur har det framkommit
att en framgångsfaktor, för att få till en process
med inkludering som mål, är att någon eller
några av projektaktörerna får tid att tillsammans med pedagoger (fallet Landamäreskolans rektor) eller på egen hand (fallet Glömstaskolans arkitekt) formulera en vision, en idé,
en verksamhetsplan. Den tiden kan sträcka
sig över flera byggprojekt där man samlar
erfarenhet och kunskap.
Charlotte Odbratt, kommunens projektledare för Landamäreskolan, anser att
skolledningen ska driva arbetet med verksamhetsbeskrivningen: ”Det är viktigt att
man ger verksamheten tid att tänka efter vad
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ett förtroende mellan arkitekt och beställare
(kommunen) där man hade byggt upp en
gemensam syn på framtidens lärmiljöer (5).
KO N T I N U I T E T
Skolbyggande är en verksamhet som innebär
långa processer. Det gäller att inte tappa verksamhetsidéerna, där inkludering bör finnas
med som tydligt mål, genom alla skeden. Stor
omsättning av elever, personal och ledning,
men också av ansvariga hos beställaren, planerare och verksamhetsansvariga tjänstemän
på kommunen, gör det inte enklare att åstadkomma en kontinuitet. Kontinuitet är viktigt för
att säkra kvaliteten i utbildningsmiljön genom
hela kedjan av ansvariga. Kunskapen om
utbildningsmiljön får inte gå förlorad menar
Susanne de Laval m. fl. som i sin studie över
skolmiljöer sett att brist på kontinuitet påverkar
”kvaliteten på skolverksamheten och ger
utmaningar både när det gäller flexibilitet,

dimensionering och ägarskap” (6).
En förebild för att skapa kontinuitet är
Catrin Tufvessons modell för verksamhetsbeskrivningens förankring genom byggprocessen (7). Hon ser byggprocessen som ett
cykliskt förlopp med informationsflöden som
löper mellan processens faser. Catrin föreslår
att ”...en lokalplanerare och /eller en projektsamordnare skulle kunna ha som uppgift att
verka som beställarens och verksamhetens
kontakt gentemot arkitekt, teknikkonsulter,
projektledare, entreprenörer och byggherre,
för att bevaka att verksamhetens önskemål
respekteras av alla aktörer samt öka tillgängligheten i skolmiljöerna utifrån alla elevers
rättigheter samt förutsättningar” (7).
B R E D FÖRAN KR I NG OCH TI LLIT
Förankring av tankarna behöver ske över tid
men också brett bland projektets aktörer för
att alla ska förstå och sträva mot samma mål.

S. Carenholm 2002

1.

pedagogisk miljö

Tufvesson & Tufvesson 2008

2.

skolstorlek

3.

byggnadens orientering

4a.

akustik utomhus

4b.

akustik inomhus

5.

rumsstorlek

6.

fasadöppningar

7.

rumsöppningar

8.

inredning / möblering

9.

utemiljö

erfarenheter

erfarenheter
återföring
för-projektsfas
1

2

4a

9

3

återföring

fas 1: programskede
1

n

problematiseringstillfälle

n

lösningstillfälle

fas 2: projekteringsskede

2

4b

fas 3: byggskede

3

medverkan

4a

uppföljning

verksamhet
fas 4: förvaltningsskede

4b

©CAT R I N O C H J O E L T U F V E S S O N

fas 4: förvaltningsskede
fastighetsförvaltare

utveckling

5

5

6

6

7

7

8

8

erfarenheter

9

Cyklisk
av byggprocess, ochKälla:
hur koncentrationssvårigheter
bland eleveroch
med kognitiva
orienteringshinder
undvikas ”The building
Diagram
förmodell
byggprocess.
Tufvesson, Catrin
Tufvesson,
Joel kan
(2008)
(baserad på Carenholm 2002).
process as a tool towards an all-inclusive school. A Swedish example focusing on children with
defined concentration difficulties such as ADHD, autism and Down’s syndrome” Journal of Housing
and the Built Environment, vol. 24. No 1, pp 47-66
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Carl-Olof Olsson (8) som är fastighetsstrateg
i Norrtälje kommun, har en tro på att man kan
få en smidigare och kortare process om man
skapar ett tvärdisciplinärt team tidigt i processen bestående av ”arkitekt, konstruktör,
ventilationskonsult, ekonom, planerare och
skolledare”. Man bör enligt honom ”planera
utifrån pedagogik och ekonomi och inte
glömma de tekniska förutsättningarna.”
Norrtälje är en kommun som satsar på att höja
kompetensen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att anpassa lokalerna till att
bli inkluderande.

1.

Plan och bygglagen (Kap 2, § 3.2)

2.

Boverket om PBL

3.

Det krävs mod hos de ansvariga för att nå
ett bra resultat. För att våga krävs förtroende
för varandras kompetens. I Landamäreskolans
projektgrupp fanns denna tillit mellan arkitekt,
rektor, projektledare och byggentreprenör. De
hade alla stor erfarenhet inom sina kompetensområden och den grundtryggheten gjorde
att man vågade ta obekväma beslut (9).

7.

Strategisk lokalresursplanering – Praktiska
verktyg för balanserat utbud av lokaler. SKL.
Nyköping:2008

Tufvesson, C. (2017) ”Tillgänglig skolmiljö”, kapitel i Skolans nya rum – En antologi en antologi
om samspelet mellan pedagogik och arkitektur.
Arkus. Stockholm.

8.

Från intervju med Carl-Olof Olsson, fastighetsstrateg i Norrtälje kommun

4.

Tufvesson, C, Hammar L. Värderingsverktyg för
tillgänglig utbildning. Handledning. SPSM, 2017

9.

Från intervju med Charlotte Odbratt, projektledare på Göteborgs kommun för Landamäreskolan

5.

Intervju arkitekt Åsa Machado

10.

6.

de Laval, S, Frelin, A Grannäs, J. Skolmiljöer
– Utvärdering och erfarenhetsåterföring i fysisk
skolmiljö, Ifous rapportserie 2019:2
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8 . P R O C E S S V E R K T YG

M Å L O C H A N VÄ N D N I N G
Målsättningen med processverktyget är att
sammanfatta slutsatser som framkommit i
rapportens tidigare delar.
Processen skiljer sig inte från andra processer med mål- och visionsarbete, mer än
att målet om inkluderande lärmiljöer inte kan
förbigås då det handlar om att följa en lag skollagen.

Verktyget består av ett antal aktiviteter,
inplacerade i ett tidshjul, som hjälper att hålla
kompassen mot målet att skapa inkluderande
lärmiljöer genom hela byggprocessen. Verktyget är inte komplett utan ett koncentrat av
det material vi studerat. Förhoppningen är att
exempelsamlingen på framgångsrika processer kommer att utvidgas med tiden.
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P R O C E S S V E R K T YG

KUNSKAPSÅTERFÖRING
LÄRA AV BYGGDA EXEMPEL

FÖR STU D I E

P R OJ E K T E R I N G

PROD U KTION

A N VÄ N D N I N G

UTVÄRDERING
ANPASSNING
Gestaltning se Stad och
Tomt s. 62

Gestaltning se Tomt, Byggnad och
Inredning s. 62

Illustration av en iterativ process där man ritar och bygger en skola, testar den och anpassar den för
att nå målet- en inkluderande lärmiljö. Kunskapen från test och anpassningar tar man med sig in i
nästa projekt. Den gemensamma kunskapsbanken om hur vi ska bygga inkluderande lärmiljöer ökar
därmed.
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Bygga kunskap

Tid och engagemang att formulera en
verksamhetsidé/beskrivning

I förstudien kan verksamheten ta stöd
av exempelvis SPSM för föreläsningar, utvärdering av befintlig verksamhet och hjälp med
målsättning för en ny byggnad. Användande av
SPSM:s värderingsverktyg för inkluderande
lärmiljöer är att rekommendera.

Alla aktörer som planerar skolor kan
påverka den fysiska lärmiljön. Någon eller
några behöver tid att skriva eller rita och formulera en vision för verksamheten och byggnaden där målet om inkluderande lärmiljöer
finns med. De som inte kan påverka i lika stor
utsträckning, utan att bli inbjudna i processen,
är eleverna. Det är de vuxnas ansvar att få
eleverna delaktiga i framförallt förstudien och
utvärderingen.

Lära av befintliga skolor som är i bruk.
Kunskapsåterföring till nästa projekt.

Målförankring

Utvärdering

Formulera projektmål om inkluderande
lärmiljöer och förankra det på strategisk nivå
och säkerställa att det ingår i ett investeringsbeslut. Förankra också målet brett i en tvärdisciplinär projektgrupp.

Under användningsfasen utvärdera den
byggda miljöns måluppfyllelse. Ställ frågor
brett till elever, föräldrar, personal, förvaltare,
verksamhetsansvariga om hur miljön fungerar
utifrån målet om inkluderande lärmiljöer.

Kunskapsöverföring

Anpassning

Upprätta en strategi för kunskapsöverföring mellan skeden och till nytillkomna projektaktörer. Ett exempel som Catrin Tufvesson
föreslår (1) kan vara att ge en lokalplanerare/
projektsamordnare ansvaret att bevaka att
projektmålet genomförs.

Miljön är inte klar vid överlämnandet.
Testa, anpassa och justera för att få miljön att
fungera som en inkluderande lärmiljö. Se till
att medel för anpassning finns med i budget.
Lärdomarna man drar utifrån att ha testat och
justerat miljön är värdefulla att ta med sig in i
nästa byggprojekt.

Bevaka att projektmålet om inkluderande
lärmiljöer följs.
Överlämna en bruksanvisning för huset
där idéerna bakom husets inkluderande lärmiljöer finns beskrivet.

1.

Tufvesson, C. Tillgänglig skolmiljö i: ”Skolans nya
rum- en antologi om samspelet mellan pedagogik
och arkitektur” redaktör Suzanne de Laval. s90
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9. D I S K U S S I ON
D I S K U S S I O N & S L U T S AT S E R
En fördjupad förståelse för att den fysiska
miljön både hjälper och stjälper elever har
uppnåtts under arbetet med rapporten.
Skolans fysiska miljö måste ses som en helhet.
Inkluderande miljöer uppnås inte bäst genom
tillfälliga rumsliga lösningar och särlösningar.
Miljön bör istället utformas för att alla elever
ska känna sig som en del av en helhet, ett
sammanhang. Med det sagt ska inte generella lösningar förespråkas in absurdum. Miljön
behöver också vara tillräckligt flexibel för att
kunna anpassas efter elevers individuella
behov.
Få skolor som byggs tycks ha tillgänglighet för elever med exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som en tydlig
målsättning genom hela byggprocessen.
Tillgänglighet i lärmiljön är grundläggande
för en inkluderande och likvärdig utbildning
och är dessutom lagstadgad. Det är därför
förvånande att inspektioner visat att många
skolmiljöer brister i tillgänglighet.
Rapporten kan inte ge svar på vad en
fullgod tillgänglig skolmiljö innebär i en helomfattande fysisk form, istället har fokus varit att
skapa kunskap om de delar som är viktiga för
att formge inkluderande miljöer. Genom en
ökad förståelse för behoven hos elever med
exempelvis annat modersmål än det svenska
eller elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ser ut kan framsteg göras i
utformningen av miljön. Rapporten visar att
det inte alltid räcker att uppfylla lägsta krav för
byggstandarder och riktlinjer för att miljön ska
vara tillgänglig för elever med förhöjd känslighet. Kapitlet om hörsel och ljudmiljö visar detta
med tydlighet.
Gestaltningsverktyget
I och med detta arbete har en exempelsamling
med goda lösningar och tips påbörjats – ett
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gestaltningsverktyg. Verktyget ska inte ses
som en sanning, utan som en inspiration till
gestaltning. Förhoppning är att verktyget kan
modifieras och utvecklas i takt med att tillgängliga och inkluderande lärmiljöer formas
och utvärderas av dess brukare. Verktygets
huvudkriterier för gestaltning av inkluderande
utgår ifrån:
• en arkitektur som förmedlar funktion och
identitet – en talande arkitektur
• en känsla för tillhörighet
• rätt skala och yta
• fokus på rum för koncentration
Processverktyget
En annan målsättning med rapporten var att
ta fram ett processverktyg. Skolbyggande
innebär långa, ofta fleråriga, processer från
lokalutredning till färdig byggnad. Genom
studiebesök på tre skolor och intervjuer med
arkitekter, projektledare inom kommun, sakkunnig inom tillgänglighet och en fastighetsstrateg har ökad kunskap har uppnåtts kring
vad som krävs av byggprocessen för att skapa
en inkluderande lärmiljö:
• Ett kunskapsbygge hos samtliga
aktörer i byggprocessen och en plan
för kunskapsöverföring inom och mellan
projekt samt inom och mellan kommuner
• Tid för formulering av vad en
inkluderande miljö innebär samt vilka
övergripande mål för inkludering som
ska in i verksamhetsbeskrivningar och
de strategiska dokument som tas fram av
kommuner och skolhuvudmän.
• Målförankring på strategisk nivå och i en
tvärdisciplinär projektgrupp som också
omfattar elevperspektivet.
• Att arbetet med den fysiska miljön
sker genom en iterativ process. Med
en iterativ process avses här att man i
byggprocessen av en skola genererar

idéer om miljön och testar de nya
miljöerna. Därefter analyseras och
utvärderas resultatet kontinuerligt för
att anpassningar och förbättringar
ska kunna göras. Efter genomförd
anpassning utvärderas miljön återigen
osv. För en kommun eller skolhuvudman
kan iterativa process bidra till att
kunskap om vad som fungerar och ej
på ett effektivt sätt kan överföras till
nästa projekt. Därtill finns ett verktyg för
hur den fysiska miljön kan fortsätta att
anpassas efter verksamhetens behov
också efter inflytt.
Vinster med inkluderande miljöer
Det finns en risk att kvalitetsaspekter och
efterlevnad av styrande dokument och skollagens krav på en likvärdig skola inte
implementeras i nya skolbyggnader med en
så hög byggtakt. Detta eftersom kunskapen
om vad inkludering innebär i
förhållande till fysisk miljö generellt är låg inom
byggsektorn.
Skolans roll - motor i stadsutvecklingen?
Tendensen att placera skolor i täta stadssammanhang som aktiverande element i
stadsbilden är motsägelsefullt i relation till
verksamhetens behov av bullerfria miljöer.
Skolans främsta uppgift är att bedriva kvalitativ skolverksamhet. En auditivt tillgänglig
miljö bidrar aktivt till detta, frågan är om
detsamma går att säga om skolans roll som
motor i stadsutvecklingen. Samtidigt behöver
skolan enkelt gå att nå för både elever och
personal. Närhet till kommunikationer behöver
dock inte likställas med för höga bullernivåer i
skolans inom- och utomhusmiljö.
Samnyttjande av yta
Olika sorters miljöer lämpar sig för olika sorters
arbetsuppgifter. Många barn och elever med
koncentrationssvårigheter
har svårt att byta arbetsmiljö ofta. Men en
tydlighet i de olika miljöerna bidrar till både
orientering och koncentration. Det

finns en risk att samnyttjande av ytor kan
möjligtvis skapa förvirring för eleverna kring
vilken aktivitet som förväntas pågå respektive
rumslighet.
Kunskapsåterföring
Projektörerna behöver utökat stöd i lagar
och riktlinjer för hur fysiskt tillgänglig lärmiljö
uppnås, också för elever med
osynliga funktionsnedsättningar. Riktlinjer bör
ta stöd i forskning och ges ut av exempelvis
en myndighet eller forskningscenter specialiserad på fysisk lärmiljö. För vårdens arkitektur
finns en sådan enhet, centrum för vårdens
arkitektur på Chalmers, men ingenting motsvarande för utbildningsmiljöer. SKL utreder
nu möjligheten och behovet av en sådan enhet.
U P P S L AG F Ö R V I DA R E
F O R S K N I N G
Flera viktiga aspekter har av olika skäl inte
kunnat inrymmas i rapporten men kan med
fördel utredas i vidare forskning:
Utemiljön som en del av en inkluderande
lärmiljö. Utemiljön är en mycket viktig del av
lärmiljön. I framtida forskning bör utemiljön
utredas lika ingående som interiören.
Elevperspektivet, inga intervjuer har gjorts
med barn och elever i den här rapporten. Det
är givetvis av högsta vikt att i utformandet
av skolbyggnader inkludera barn och elever
i processen. Det finns flera metoder för att öka
barns och elevers delaktighet i byggprocesser
varav exempelvis Gåturer och trygghetsvandringar med elever i skolmiljö är goda exempel.
Tekniska mätningar, det har dessvärre
inte funnits utrymme för kvantitativa mätningar inom ramen för denna rapport. I vidare
forskning av inkluderande miljöer vore det
fördelaktigt att genomföra studiebesök i en
tvärdisciplinär arbetsgrupp där exempelvis
akustiker, vvs-sakkunnig, belysningsdesigner
och ljusexperter samt specialpedagoger ingår.
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F R ÅG O R T I L L R E K TO R

Berätta kortfattat om skolan och verksamheten. Pedagogisk profil? Storlek? Upptagningsområdet?
Har du varit med och planerat skolbyggnaden från början? Om inte hur har överlämningen skett? Hur såg processen ut? Hur såg verksamhetsförankringen ut?
Hur ser personalgruppen ut? Vilken kompetens finns? Organisation, hemvist, team?
Bakgrund till detta tänk? (Pga kompetens bland personal eller pedagogisk idé)
Hur ser elevgruppen ut? Finns det barn med särskilda behov i klasserna? Hur stora
är grupperna?
Finns det specialpedagoger, assistenter som följer barnen?
Hur arbetar ni dagligen med inkluderande lärmiljö?
Morgon, Matsituation, entré, teoretiska lektioner, praktiska lektioner, idrott, rast,
fritids, inredning
Hur väl är byggnad anpassad efter skolans behov? Plus och minus.
Hur förmedlas husets bruksanvisning och hur arbetar man vidare för att anpassa
miljöerna? Hur lätt/svårt är det att anpassa miljön efter undervisning?
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F R ÅG O R T I L L B E S TÄ L L A R E

Beställare (barn och utbildningskontoret och fastighetskontoret):
Hur arbetade ni med strategisk lokalplanering i ert område?
Hur ser elevgruppen ut och upptagningsområdet?
Hur ser organisations och processmodell ut när ni planerar och bygger nya skolor?
Förankring och delaktighet.
Hur ser upphandlingen ut, byggnad, utemiljö, inredning? Hur sker erfarenhetsåterföringen mellan dessa kompetenser?
Varför har ni byggt en ny skola?
Fanns en vision och målformuleringar för den nya byggnaden?
Hur är den nya byggnaden organiserad? (Storlek enheter, Årskurser, fördelning)
Är inkluderande lärmiljö en del av ert pedagogiska arbete? På vilket sätt har ni
arbetat med inkluderande lärmiljö i de fysiska miljöerna ute och inne?
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F R ÅG O R T I L L A R K I T E K T

I vilket skede började du/ni arbeta med projektet?
Fanns ett framtaget lokal-och/eller funktionsprogram från kommunen?
Fanns inkludering som projektmål i lokal- och funktionsprogram?
Hur tog ni er an det målet när ni arbetade med planlösning och gestaltning
Utifrån följande perspektiv:
Planlösning och rumssamband, entrésituation, morgon, matsituation, klassrum
och grupprum
Fritids relation till skolans rum, akustik, dagsljus, material, inredning lös och fast,
Formades byggnaden efter ett redan etablerat arbetssätt/ arbetsorganisation som
ex arbetslag, eller var det i arbetet med att ta fram en ny byggnad som arbetssättet
förändrades?
Har ni följt upp arbetet efter inflytt? Hur?
Om ni kan vara efterkloka,
Vad fungerar bra?
Vad är mindre lyckat?
Hur hade man kunnat göra annorlunda?
Läge för förändring i processen?

F R ÅG O R T I L L S P E C I A L P E DAG O G

ARQ
INKLUDERANDE LÄRMILJÖ
- VERKTYG OCH METOD
WHITE ARKITEKTER 2018-2019

B AK G R UN D
Studiens syfte

Studien ingår i White arkitekters ARQ-projekt ”Inkluderande lärmiljö- Verktyg och metod”, som
syftar till att utveckla ett process- och gestaltningsverktyg för arkitekter och beställare av
skolbyggnader. Verktyget ska underlätta förankring av tillgänglighet och inkludering som ett mål i
planeringen. Vi frågar oss hur den fysiska miljön bäst stöttar och skapar förutsättningar för
elevers lärande. Inom ramen för projektet studeras goda exempel på skolor som arbetar aktivt
med att skapande inkluderande miljöer. Genom intervjuer samlar vi in olika perspektiv på vad en
inkluderande skolmiljö innebär, hur den bäst planeras och hur den kan utformas.
Vem blir tillfrågad att delta?

Beställare av skolbyggnader, rektorer, pedagoger, specialpedagoger, föräldrar och om möjligt
elever.
Vad innebär det att delta?

Din medverkan i studien innebär att du fyller i detta frågeformulär. Svaren kan komma att
publiceras i vår slutrapport om inkluderande lärmiljöer.
Vilka fördelar finns med att delta?

Studien syftar till att öka kunskapen om hur inkluderande lärmiljöer kan planeras och skapas.
Genom att bidra till rapporten kan erfarenheter och kunskaper spridas och delas. Vår
förhoppning är att slutresultatet ska samla viktig kunskap som kan bidra i planeringen av nya
skolor. Samtliga deltagare får ett personligt exemplar av slutrapporten.
Upplägg frågor
Nedanstående frågor är särskilt formulerade för pedagoger och specialpedagoger och utgår från
den svarandes erfarenheter från den nuvarande arbetsplatsen.

FR ÅG O R

Svarandes namn:
Titel, yrke:
Arbetsplats:
Hur skulle du beskriva den fysiska lärmiljön på din arbetsplats?

Klicka eller tryck här för att ange text.

Hur arbetar pedagoger dagligen med inkludering på din arbetsplats idag?
Beskriv gärna med exempel utifrån nedanstående situationer
•

Entré

•

Morgon

•

Teoretiska lektioner

•

Praktiska lektioner

•

Idrott

•

Matsituation

•

Rast

•

Fritids

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.
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F R ÅG O R T I L L S P E C I A L P E DAG O G F O R T S .

Hur är pedagogerna organiserade på din arbetsplats, ex genom delat mentorskap,
specialpedagoger i klasserna m.m.?

Klicka eller tryck här för att ange text.

Hur väl stödjer den fysiska miljön på din arbetsplats pedagogens möjligheter att undervisa?
Om den ej stödjer undervisning, varför är det så?
Utgå gärna från nedanstående exempel.
•

Samband mellan olika rum – är rummen välplacerade i relation till varandra?

•

Variation av rumsstorlekar – finns lärmiljöer av olika form, storlek och med olika
funktion?

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Färgsättning- Fungerar färgsättningen i miljön för undervisning?

•

Utrustning- finns de möbler och verktyg som krävs för att bedriva inkluderande
undervisning?

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Överblick- Är det lätt som pedagog att få överblick i lärmiljön?

•

Akustik och ljusmiljö ex. Är ljudmiljön omhändertagen avseende ljud från ventilation, högt
tal, möbler som låter mot golv m.m.?

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Ljusförhållanden i lärandemiljön- är miljöerna dagsljusbelysta på ett positivt sätt? Är
fönsterstorlekar och fönsters placering positiv? Hur fungerar och allmänbelysning som
ljusrör? Hur fungerar punktbelysning som läslampor? M.mm

Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Annat

Klicka eller tryck här för att ange text.
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Trivs du som pedagog i den fysiska miljön, avseende exempelvis ljus, ljud, materialitet och
kulör, förvaring, orientering, självständighet, rumsorganisation och samband, kommunikation,
entréer, inredning?

Klicka eller tryck här för att ange text.

Vad anser du krävs av den fysiska miljön för att elever med olika behov ska kunna ta del av
undervisningen på ett bra sätt?

Klicka eller tryck här för att ange text.
Exempelvis
•

Elever som är nya inför svenska språket
Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Elever med en stressig hemsituation
Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Elever med inlärningssvårigheter som exempelvis läs- och skrivsvårigheter eller
koncentrationssvårigheter.
Klicka eller tryck här för att ange text.

•

Annat
Klicka eller tryck här för att ange text.

Tack för din medverkan!

Med vänliga hälsningar
Filiz Coskun
Arkitekt
filiz.coskun@white.se
+46851832814

Johanna Hallgren
Arkitekt
johanna.hallgren@white.se
+46858712102
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ARQ
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- VERKTYG OCH METOD
WHITE ARKITEKTER 2018-2019
BAKGRUND
Studiens syfte

Studien ingår i White arkitekters ARQ-projekt ”Inkluderande lärmiljö- Verktyg och
metod”, som syftar till att utveckla ett process- och gestaltningsverktyg för
arkitekter och beställare av skolbyggnader. Verktyget ska underlätta förankring av
tillgänglighet och inkludering som ett mål i planeringen. Vi frågar oss hur den
fysiska miljön bäst stöttar och skapar förutsättningar för alla elevers lärande. Inom
ramen för projektet studeras goda exempel på skolor som arbetar aktivt med att
skapande inkluderande miljöer. Genom intervjuer samlar vi in olika perspektiv på
vad en inkluderande skolmiljö innebär, hur den bäst planeras och hur den kan
utformas.
Vem blir tillfrågad att delta?
Beställare av skolbyggnader, rektorer, pedagoger, specialpedagoger, föräldrar och
om möjligt elever.
Vad innebär det att delta?

Din medverkan i studien innebär att du fyller i detta frågeformulär. Endast de som
utför studien inom White har tillgång till samtliga frågor och svar. Svaren
analyseras och redovisas sedan delvis i slutrapporten för studien.
Vilka fördelar finns med att delta?

Studien syftar till att öka kunskapen om hur inkluderande lärmiljöer kan planeras
och skapas. Genom att bidra till rapporten kan erfarenheter och kunskaper
spridas och delas. Vår förhoppning är att slutresultatet ska samla viktig kunskap
som kan bidra i planeringen av nya skolor. Samtliga deltagare får givetvis ett
personligt exemplar av slutrapporten.
Upplägg frågor
Nedanstående frågor är särskilt formulerade för föräldrar till barn med någon typ
av funktionsvariation som går i grundskolan. Frågorna syftar till att förstå hur väl
skolan, framför allt genom den fysiska miljön, lyckas med inkludering av sina
elever.
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Tack för din medverkan!
Med vänliga hälsningar
Filiz Coskun, Arkitekt
filiz.coskun@white.se
+46851832814
Johanna Hallgren, Arkitekt
johanna.hallgren@white.se
+46858712102
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