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Abstract 

 

Syftet med följande arbete är att undersöka i vilken utsträckning hänsyn tas till de särskilda 

förutsättningar i den fysiska miljön som elever med diagnosen ADHD gynnas av gällande sin 

koncentrationsförmåga, vid nybyggnation av en skola. På vilket sätt märks dessa hänsyn i 

plankonstruktionen? Vilka möjligheter finns att anpassa miljön för enskilda individer?  

 

Arbetet ger en överblick över tidigare forskning kring skolhusets utveckling samt över vilka 

miljöfaktorer som gynnar respektive missgynnar elever med ADHD. Genom att göra en 

fallstudie, där vi observerade miljön och intervjuade utvalda personer ur olika 

yrkeskategorier på en nybyggd skola, ville vi se hur man tänker när man ska utforma en 

lärandemiljö som ska fungera i en skola för alla, även för elever med 

koncentrationssvårigheter.  

 

Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att inga speciella hänsyn tas till 

denna grupp av elever, utan fokus ligger på att skapa en flexibel skola som ska gå att anpassa 

efter enskilda elevers behov. I byggnationen av den skola vi har studerat var ambitionen att 

skapa ett naturligt samarbete spårvis från årskurs F till årskurs 9, alltså en 

organisationsförändring, vilken har överskuggat en inkluderingstanke som fanns med från 

början. Det finns heller inga riktlinjer för hur man gör utbildningen tillgänglig för elever med 

kognitiva orienteringshinder, såsom uttalade koncentrationsnedsättningar, vilket det finns för 

de flesta andra funktionsnedsättningar. Kunskap inom detta område saknas. 

 

 

 

 

 

 

Ämnesord: ADHD, flexibilitet, fysiska miljöfaktorer, HEI-modellen, inredning, 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till rektor, specialpedagog, arkitekt och pedagog som på ett varmt och 

tillmötesgående sätt svarat på våra frågor i vårt examensarbete. Era åsikter och erfarenheter har väckt en 

hel del tankar för oss om lärandemiljön i vårt kommande arbete som specialpedagoger.  

 

Vi vill även tacka våra familjer för ert stöd och tålamod när vi prioriterat vårt arbete och ”stängt in oss på 

vår kammare”. 

 

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare Margrethe Brynolf som på ett engagerat och 

inspirerande sätt gett oss den bästa vägledning man kan tänka sig. Du har under resans gång trott på oss 

och gett oss stöd att komma vidare, det har varit mycket utvecklande för oss. 

 

Vi är två som har skrivit detta examensarbete. För oss har det varit viktigt att vara lika delaktiga i arbetet. 

Av praktiska skäl så har vi valt att dela upp en del av arbetet mellan oss. Vi har båda skrivit inledningen 

och litteraturgenomgången. Teoridelen och metoddelen står Anne för, medan Janita har kontaktat 

intervjudeltagarna och sammanställt intervjuerna i del 5. Analys och diskussionsavsnittet har vi arbetat 

med tillsammans. 

 

 

 

Kristianstad maj 2011 

 

Janita Ferdinandsson och Anne Månsson Bergqvist 
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1. INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 
 

Vi vet att antalet elever med funktionsnedsättningen ADHD, med eller utan formell diagnos, 

stadigt ökar i våra skolor. Enligt Socialstyrelsen (2010) har tre till fem procent av alla barn i 

skolåldern ADHD. Vi tycker oss också märka att dessa elever missgynnas i den ordinarie 

klassrumssituationen. Det är vanligt att pedagoger tvingas ta till kortsiktiga provisoriska 

lösningar för att dessa elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. I en ganska 

nyutkommen forskningsrapport (Tufvesson, 2007) specificeras de faktorer i den fysiska 

miljön som dessa elever gynnas respektive missgynnas av när det gäller 

koncentrationsförmågan. Efter att ha läst denna avhandling besökte vi, i ett annat ärende, en 

helt nyrenoverad och delvis nybyggd skola. Vårt första intryck var att det fanns många fönster 

i klassrummen och att de var placerade åt olika håll; mot skolgård, korridor och mot 

angränsande klassrum/arbetsrum. Redan när vi gick på skolgården, sökande efter entrén, 

reagerade vi på att vi hade full insyn genom de stora klassrumsfönstren. Någon sorts 

laboration pågick i en NO-sal, kunde vi se. Eleverna innanför fönstren verkade också nyfikna 

på vilka vi var. När vi hade funnit entrén och letade oss vidare inne byggnaden upptäckte vi 

att verksamheten i klassrummen gick nästan lika bra att se från korridoren, genom glasade 

dörrar och mindre glaspartier. Vi passerade också den del av skolan som används för praktisk-

estetiska ämnen. Här hade vi plötsligt glasade väggar på båda sidor om oss – in mot skolans 

centrum där det var glasat mot fritidshem och bibliotek och ut mot skolans yttervägg där man 

genom stora fönster kunde se rakt genom slöjd-, bild- och hemkunskapssalar ut mot 

skolgården. Det kändes väldigt öppet och luftigt, samtidigt som en tanke vi fick var, mot 

bakgrund av Tufvessons forskningsrapport, kan detta verkligen vara en god lärandemiljö för 

elever med koncentrationssvårigheter, exempelvis ADHD? 

 

I studien undersöks hur man tar hänsyn till elever med funktionsnedsättningen ADHD när 

man bygger en ny skola. Hur förbereder och rustar man sig för att möta dessa elever och vilka 

är med i processen vid nybyggnation? Använder man sig av existerande forskningsresultat när 

det gäller olika elevers behov vid utvecklandet av en ny skola?  

 

Under första året på specialpedagog/speciallärarutbildningen låg fokus i kurserna på 

specialpedagogiska perspektiv på lärande och utveckling i en skola för alla. I Utbildningsplan 

för specialpedagogiskt program (Högskolan i Kristianstad, 2008) står att 

specialpedagogutbildningen ska ge de studerande en fördjupad pedagogisk kompetens att 

möta den naturliga variationen av elevers olikheter. Ett av examensmålen (ibid.) lyder: ”För 

specialpedagogexamen ska studenten ha förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, 

analysera och medverka i förebyggande arbete samt i arbetet med att undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer”.  

 

I kommande läroplan, Lgr 11, står det att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov samt att den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Vidare står det under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” att:  

 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 

omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade 

betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. (vår kursivering) 
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Under rubriken ”Kunskaper” i Lgr 11 går att läsa att alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan 

till en god miljö för utveckling och lärande. 

 

Sverige har även anslutit sig till Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006). 

Salamancadeklarationen handlar om hur skolan ska anordna undervisningen för elever med 

särskilda behov och den bygger på FN:s ”Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna” 

och FN:s ”Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning”. ”Den vägledande princip som ligger till grund för denna handlingsram 

är att skolorna skall ge plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, 

emotionella, språkliga eller andra förutsättningar,” (s 16). Av Salamancadeklarationen 

framgår att elever med särskilda pedagogiska behov bör omfattas av det undervisningssystem 

som byggts upp för flertalet barn. En integrerad skola, där man även framgångsrikt kan ge 

undervisning åt elever med grava skador eller funktionshinder, rekommenderas. Detta ses som 

ett avgörande steg för att försöka ändra diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande 

närmiljö och att utveckla ett integrerat samhälle. Personer med funktionshinder har, enligt 

Salamancadeklarationen, av samhället alltför länge betraktats utifrån svårigheter mer än 

utifrån deras möjligheter. 

 

Som specialpedagog är det viktigt att ha kompetens för att möta alla elever. Den centrala 

uppgiften i detta arbete är, enligt Rosenqvist (2008-08-29), ett närmande till ett 

specialpedagogiskt paradigm som kännetecknas av integration, delaktighet och gemenskap. 

Ska vi ha en skola för alla är det viktigt att varje barn får de rätta förutsättningarna för detta. 

Det primära är då en god lärandemiljö. Bengt Persson (2008) menar att det är omfattande krav 

som ställs på en specialpedagogs kompetens, det är inte bara uppgifter som relateras till 

utredningar, rådgivning och utvärderingar. ”En specialpedagog ska ha sådana kunskaper att 

hon/han kan arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd. Därutöver handlar det om 

arbete i syfte att utveckla lärandemiljön i vid mening.” (s 107). Eva Björck-Åkesson 

(Nilholm, C & Björck-Åkesson E, 2007) tycker att det behövs miljöer som ger utrymme för 

den totala variationen av elever och olika typer av stöd, för att alla barn ska kunna få det stöd 

de behöver för lärande och utveckling.  

 

I Catrin Tufvessons forskningsrapport Concentration difficulties in the school environment - 

with focus on children with ADHD, autism and Downs syndrome (2007) har hon studerat den 

fysiska inlärningsmiljöns inverkan på dessa elever. Syftet med studien var att identifiera 

faktorer i skolmiljön som påverkar hur länge barnen kan koncentrera sig. Tufvesson har 

studerat detaljer i formgivningen av skolmiljön och deras negativa och positiva influenser på 

längden av koncentrationen över tid bland barn med Downs syndrom, autism och ADHD. 

Hon har även studerat personalresurser, ljud, ljus, möblering och annat som påverkar 

koncentrationen. Varje barn har även individuella behov vilket också granskats i studien. 

 

Resultaten visar på den fysiska miljöns påverkan. Denna är olika beroende på vilken 

funktionsnedsättning barnen har. I rapporten kan det konstateras att dessa barns förmåga att 

koncentrera sig påverkas av flera faktorer i deras lärmiljö. Vidare kunde slutsatsen dras att 

denna kunskap bör implementeras i byggprocessen. Avsikten var att resultaten från de 

undersökningar som gjorts i avhandlingen skulle delas in i principer för möjliga åtgärder, som 

skulle stödja beslutsfattande och byggprocesser kring produktion och underhåll av 

skolbyggnader. Dessa principer kan delas in i tre olika nivåer:  

1) en övergripande nivå, syftande till allmänna principer för alla funktionshinder,  

2) en särskild nivå som syftar till principer om det särskilda funktionshindret, och  
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3) en individnivå som syftar till individuella behov. 

  

Beslutsprocesser och byggprocesser innehåller faser där olika aktörer/parter har skilda 

uppgifter, där de olika principerna skulle kunna ingå för att producera och upprätthålla 

skolmiljöer som är så stödjande som möjligt för dessa barn. I studier av barns beteende har 

det visats att det finns vissa miljöfaktorer, både fysiska och sociala, men även individuella 

faktorer, som kan bidra till längre perioder av koncentration och andra som kan förkorta eller 

till och med avbryter koncentrationsperioden (Evans, 2006 ur Tufvesson, 2007). 

 

1.1.1 Vad innebär ADHD? 

 

Syftet med vår studie är, genom att studera en nybyggd skola, att undersöka om hänsyn tas till 

de särskilda förutsättningar elever med ADHD gynnas av, för att kunna koncentrera sig på 

bästa sätt. Vårt fokus ligger på den fysiska lärmiljön och dess anpassbarhet, men för att kunna 

undersöka detta behövs viss kunskap om vad funktionsnedsättningen ADHD  kan innebära. 

Mer detaljerad information om vad som generellt kan gynna respektive störa dessa elevers 

koncentrationsförmåga återfinns i vårt arbetes litteraturdel, kap 2, där vi redogör för den 

forskning vårt arbete bygger på.  

 

Barn med ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) hör till de barn som utmanar sin 

omgivning med sina svårigheter, sitt krävande beteende och som är särskilt sårbara för att få 

andra problem. Enligt Socialstyrelsen (2010-12-10) har tre till fem procent av alla barn i 

skolåldern ADHD och antalet personer som får denna diagnos har ökat på senare år. De är en 

stor andel av de barn som har vad de två norska forskarna i beteendestörningar, Sørlie och 

Nordahl, kallar ”beteenden som hindrar lärande och undervisning”, som de beskrivit i 

Socialstyrelsens bok ”Barn som utmanar - Barn med ADHD och andra beteendeproblem” 

(2010). 

Vissa barn med ADHD kan även vara underaktiva och då lägger man till ett snedstreck i ordet 

AD/HD. Gravander och Widerlöv (1999) menar att man kan ha AD eller HD var för sig eller i 

kombination.  

 

ADHD innebär nedsatt förmåga att reglera och styra sin aktivitetsnivå och sitt beteende i 

enlighet med regler och överenskommelser. Detta kan för barnet leda till ogenomtänkta 

impulser, häftiga humörutbrott och dålig uthållighet i skolarbetet. Det är därför av stor vikt att 

man som pedagog försöker vara förberedd på att barnet ofta kommer att misslyckas i sina 

försök till koncentration och självbehärskning. Det menar Tore Duvner (1997) som är 

överläkare och specialist inom barn och ungdomspsykiatri.  

Han anser också att det inte är helt ovanligt att barn med koncentrationssvårigheter även har 

andra brister, exempelvis inom perception, motorik samt läs- och skrivförmåga. 

Det är mycket vanligt att barn och ungdomar med ADHD är ängsliga, osäkra och saknar 

tilltro till sin egen förmåga. Många misslyckanden ökar risken för uppgivenhet, oro och 

depression. Det är viktigt att omgivningen förstår och tar hänsyn till detta, för ju mindre 

kunskaper man har desto större blir handikappet för barnen. Duvner (ibid.) skriver att detta 

innebär att man bör möta barnet utifrån dess förutsättningar och anpassa förväntningar, krav, 

bemötande, miljö och pedagogik. 

För barn med koncentrationssvårigheter är det viktigt att minimera antalet störningsmoment, 

sänka ljudnivån och minska mängden synintryck. En egen ”arbetsvrå” är att föredra. För att 

skapa detta kan man, enligt Duvner (ibid.), vidtaga vissa åtgärder i lärandemiljön: 
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 Att ha en jämn belysning och lugn visuell miljö utan alltför mycket distraherande 

saker i blickfånget. 

 Låta barnet sitta intill en fönsterlös vägg längst fram intill läraren eller längst bak där 

ingen stör bakifrån. 

 Dela av en del av rummet med skärmar eller en arbetshörna vänd mot väggen. 

 Utestänga ljud eller dämpa ljudnivån på olika sätt: ljudabsorbenter i klassrummet, 

gummilister under bänklocket, lämpligt golvmaterial och möblemang. 

 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att elever med ADHD är utmanande och 

krävande för sin omgivning. De har bristande impulskontroll och kan även ha svårt att 

kontrollera sitt humör. Då deras försök att koncentrera sig på skolarbetet ofta misslyckas är 

det viktigt att man försöker minska störningsmomenten så långt det är möjligt, för att på så 

sätt ge barnen en chans att lyckas och därmed även stärka deras tilltro till sin egen förmåga. 

Faktorer för de som arbetar med dessa elever att hålla i minnet är bland annat ljus- och 

ljudförhållanden, mängden visuella intryck och möjlighet till en egen arbetsplats utan för 

mycket störande kringaktiviteter. Vilka krav detta ställer på skollokalen preciseras mer 

utförligt i kapitel 2. Vi bör dock hålla i minnet att även personer med ADHD först och främst 

är individer med individuella behov! 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning hänsyn tas till de särskilda 

förutsättningar i den fysiska miljön som elever med diagnosen ADHD gynnas av gällande sin 

koncentrationsförmåga, vid nybyggnation av en skola. 

På vilka sätt märks dessa hänsyn i plankonstruktionen? 

Vilka möjligheter finns att anpassa miljön för enskilda elever? 

 

1.3 Studiens avgränsning 

 
Vi har valt att göra en fallstudie; att studera en nybyggd skola, på djupet, ur flera olika 

perspektiv. Vi vet att olika typer av funktionsnedsättningar ställer olika krav på utformningen 

av lärmiljön i en skolbyggnad. För att avgränsa vårt arbete har vi valt att studera byggnadens 

påverkan på elever med ADHD, eftersom antalet elever med just denna funktionsnedsättning 

är vanligt förekommande och dessutom, enligt Socialstyrelsen (2010), stadigt ökar i våra 

skolor. Vi har också valt att koncentrera oss på de påverkansfaktorer i den fysiska miljön som 

Tufvesson behandlar i sin doktorsavhandling (2007) – akustiska förhållanden, 

fasadöppningar, skolhusets orientering, storlek på rum och på skolan, rumssamband och 

passager samt inredning, möblering, förvaring och val av pedagogik, vilket innebär att vi 

medvetet valt bort andra miljöfaktorer, som till exempel färgsättning av lokaler och av 

inredning.  

 

1.4 Uppsatsens disposition 

Vår litteraturgenomgång i kapitel 2 inleds med en beskrivning av skolhuset förr och nu. Vi 

fortsätter med att redogöra för några faktorer som är viktiga för koncentrationsförmågan hos 

elever med ADHD. Teoridelen, kapitel 3, behandlar huvudsakligen miljöpsykologi, med en 

förklaring av hur HEI-modellen kan tillämpas i skolans värld. Vår uppsats fortsätter i kapitel 4 

där val av metoder, det vill säga hur vi har arbetat och hur vi har bearbetat resultaten 

presenteras. I kapitel 5 redovisas resultaten av våra undersökningar. Här finns även en 

beskrivning av skolbyggnaden samt en sammanfattning av varje intervju. Kapitlet avslutas 
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med en sammanställning av intervjuerna, vilken vävts samman med en analys av resultaten. 

En allmän diskussion samt en metoddiskussion återfinns i kapitel 6, där det även ges förslag 

på fortsatt forskning. Arbetet avslutas med sammanfattningen i kapitel 7. Därefter finns en 

referenslista samt bilagor med ritningar på skolan och de frågemanualer som använts vid  

intervjuerna.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
Studien syftar till att undersöka i vilken utsträckning arkitekter, byggansvariga och nyttjare av 

en nybyggd skola tagit hänsyn till hur den fysiska miljön påverkar elever med 

koncentrationssvårigheter som exempelvis ADHD. Tas det hänsyn till de faktorer i miljön 

som kan gynna dessa elever och märks dessa hänsyn redan i plankonstruktionen? Går miljön 

att anpassa till enskilda elevers förutsättningar?  

 

I Skollagen (DS 2009:25) och i den handikappolitiska handlingsplanen (Regeringsproposition 

1999/2000:79), vilken är baserad på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, står det att 

undervisningen ska vara tillgänglig för alla. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om att skolans 

arbetsmiljöer ska vara anpassade till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar 

(Arbetsmiljöverket, AFS 2000:42, 2 kap § 1). Som blivande specialpedagoger ligger det i vårt 

uppdrag att bevaka att våra elever får så goda lärmiljöer som möjligt. Vi beskriver nedan hur 

dagens skolbyggnader har utvecklats och vad tanken är bakom detta. För att kunna förstå hur 

dagens skola vuxit fram beskriver vi även skolhuset i ett historiskt perspektiv. Vi delger även 

läsaren några tankar om framtidens skola. Avsnitten om skolhus avslutas med några forskares 

tankar kring den moderna skolbyggnadens utformning. 

 

Kapitel 2.3 behandlar Catrin Tufvessons forskning kring hur den fysiska lärmiljön påverkar 

elever med ADHD, Downs syndrom och autism med avseende på deras förmåga till 

koncentration. Hon presenterar också ett förslag på hur kunskapen kan föras in i 

byggprocessen. Tufvesson är, så vitt vi erfar, än så länge ensam om att ha statistiskt 

säkerställda resultat inom detta område. Våra egna studier av en nybyggd skola utgår från 

hennes resultat, vilket är en anledning till att vi givit denna del så stort utrymme. 

 

2.1 Skolbyggnaden i ett historiskt perspektiv 

 

Skolbyggnaderna har förändrats mycket över tid. Långt in på 1900-talet ville man visa på 

vikten av undervisning och kunskap genom att man byggde ståndsmässiga palats och la dem 

mitt i byn där alla kunde se dem. På 1920-talet visades öppet en omtanke om barnens 

psykiska och sociala liv via huset: ”Skolhuset skall först och främst vara en byggnad för 

barnen. Den bör jämväl erbjuda en vänlig och tilltalande anblick, som kommer barnen att 

känna byggnaden som ett gemensamt hem” (Skantze, 1989. s7). Detta beskriver Ann Skantze 

i sin avhandling ”Vad betyder skolhuset”. Men på 1960- och 1970-talen då den stora 

byggboomen kom började man placera skolorna gömda mitt inne i bostadsområdena, skolorna 

saknade då en egen identitet. Ann Skantze beskriver att i läroplanerna under 1960- och 1970-

talen har miljön satts åt sidan i målbeskrivningen och istället har eleven och elevens allsidiga 

utveckling satts i centrum. Under 1980- och 1990-talen blev man mer medveten om barnens 

identitet och man inriktade sig mer på att förbättra den inre miljön. Detta beskriver 

landskapsarkitekten, tillika universitetslektor och studierektor för institutionen för 

landskapsplanering vid Ultuna, Susan Paget i skriften ”Om att planera skolhus” (Stiftelsen 

Arkus, 1999) och menar att det är viktigt att varje skola utgår från det som är bäst för just den 

skolan och för de elever som ska gå där. 

 

Den inre miljön i skolorna utgjorde från början slutna rum öppna endast mot korridorer, 

trapphus eller på senare år mot kapprum som nås direkt från skolgården. De senaste 

årtiondena har viss förändring skett genom att klassrumsbyggnaderna kompletterats med 

grupprum som oftast ligger i direkt anslutning till klassrummet. Redan på 1970-talet började 

skolorna drastiskt förändras då korridorerna försvann genom att de integrerades med stora 
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rum för grupparbete och mediatek eller studiehallar. Mediateken utvecklades också genom att 

de små grupprummen som började införas på 1950-talet försvann. Alla klassrum hade dörrar 

till mediateket, men baseneheten var fortfarande klassrummet för 30-35 elever. Patrick 

Bjurström som är arkitekt och forskare har i sin forskningsrapport ”Att förstå skolbyggnader” 

(2004) kommit fram till att 1970-talets skolor hade nya inslag som gav uttryck för en ny 

pedagogik. Som ett exempel kan nämnas att ett halvt klassrum markerades som ”särskild 

specialundervisning”. På 1970-talet kom man även fram till att eleverna behövde ”höra 

hemma” i sitt klassrum. Ordet hem återkom i ”hemvist” och ”hemrum”, som man då införde 

även på högstadie- och gymnasieskolor.  

 

Patrick Bjurström anser att ur ett pedagogiskt perspektiv kan skolbyggnaden beskrivas som ett 

verktyg för undervisningen och kallar den därför ”den tredje pedagogen”. Bakom det 

pedagogiska verktyget står en pedagogisk avsikt med vilken arkitektens avsikt bör vara 

förenlig, menar Bjurström. Bjurström hänvisar till idéer som har präglat skolan och 

skolbyggnaderna och nämner Dewey (1859-1952) som har inspirerat och haft stor betydelse 

för skolväsendet i Sverige. Hans pedagogik går ut på att respektera barns behov, öka 

elevernas inflytande, betrakta elevernas egen aktivitet som grund för lärandet och att jämställa 

hjärnans och handens arbete. Integration är ett av Deweys huvudbegrepp, vilket gäller 

integration såväl mellan skolans ämnen som mellan olika grupper i samhället. Kunskap består 

enligt Dewey inte av ett avgränsat stoff utan är något som ständigt förändras och expanderar 

(Bjurström, 2004). Deweys idéer återspeglas i de senare decenniernas svenska läroplaner för 

grundskolan från Lgr 62 till Lpo 94 och därmed även i utformningen av många skolhus. 

 

2.2 Dagens och morgondagens skolhus 

 

En annan arkitekt, Gunnar Löwenhielm, skriver i artikeln ”Rum för en ny skola” (Stiftelsen 

Arkus, 1999) att under de senare årtiondena har skolans grundsystem för utlärning, 

förmedlingspedagogiken, fått en allt mer undanskymd roll. Läroplanerna betonar vikten av 

samarbete, självständigt inlärande, enskilt problemlösande och ett forskande, laborativt och 

sökande arbetssätt. Lärarens roll är som studieledare, mentor och resurs för den 

kunskapssökande eleven. De fasta elevgrupperna om ca 30 löstes upp och istället bildas 

mentorsgrupper baserade på lärarnas arbetslag. 6-8 lärare kan arbeta med 80-100 elever i 

olika konstellationer. Samtliga elever kan samlas till storföreläsning, men vid laborationer 

kanske det är lämpligare med grupper på 10-12 elever. Datorer, bibliotek och andra 

kunskapsbaser blir allt viktigare när eleverna förväntas att själva formulera frågorna och söka 

svaren på problemen.  

 

Allt detta får konsekvenser för hur skolbyggnaden utformas. Exempel på det är att nu krävs 

lokaler för stora grupper,70-100 elever, såväl som mindre rum för 6-8 eller 15-20 elever. Ett 

rum bör vara utrustat för laborationer i exempelvis kemi. Särskilda lokaler för ämnen som 

kräver speciell utrustning måste finnas kvar, som exempelvis slöjd-, bild-, musik- och 

hemkunskapssalar. Lokalerna bör vara anpassade till att flera verksamheter ska kunna pågå 

samtidigt utan att störa varandra. Idag strävar man efter öppenhet och kontakt genom att ha 

glaspartier och glas i dörrar, men stöd ska även finnas i rummens form och inredning för att 

göra avskildhet möjlig. Datorer, även kopplade till biblioteket, bör finnas utplacerade här och 

var. Gränsen mellan arbetstid och fritid är rörlig och det är arbetslaget som avgör när pauser 

behövs. Därför behöver utrymmen för avkoppling finnas i anslutning till arbetsplatserna. 

Pauser anses bidra till utvecklingen i studierna. Det finns också en strävan efter att utnyttja 

lokalytan bättre, man vill att skolbyggnaden ska vara mer tillgänglig för alla under en större 

del av dygnet. I en framtid kommer kanske inte skolbyggnaden att behövas i samma 
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utsträckning som idag där ny teknik öppnar möjligheter för självständiga studier på distans. 

Men troligtvis, tror Löwenhielm (ibid.), kommer skolan att förbli en viktig del som samhällets 

bas för lärande och utveckling eftersom där finns pedagogiskt stöd och kunskapsbaser av 

olika slag. 

 

Lisbeth Williams, bebyggelsehistoriker och forskare på Chalmers tekniska högskola, hänvisar 

i en artikel (Stiftelsen Arkus, 1999) till docent Torsten Malmberg som har studerat 

människors revirbeteende. Enligt Malmberg kan oro och främlingskap bland elever som 

saknar ett eget klassrum eller en egen arbetsplats och kanske bara disponerar ett skåp i en 

korridor, bero på avsaknad av ett eget revir. Allt eftersom barnen blir äldre utökar de sina 

revir. En studie av amerikanska skolbarn i åldrarna 12-14 år visade att de föredrog när de 

öppna studiehallarna avgränsades till mindre rum, exempelvis genom skärmar. Man vill 

kunna arbeta i avskildhet, men önskar inte isolering utan bara möjligheten att dra sig tillbaka 

samtidigt som man har en överblick över vad klasskamraterna gör.  

 

Enligt Pia Björklid (2005), professor i pedagogik och forskare inom miljöpsykologi, vill 

elever ha mötesplatser. Korridoren kan vara centrum för det sociala livet. En fast egen plats 

saknas, det är ju inte möjligt att ha en sådan om platserna är valfria. Björklid påpekar också att 

öppenheten och glasväggarna kan bidra till koncentrationssvårigheter och störningar. Det är 

inte heller säkert att budgeten håller för det elevantal som var tänkt vid byggnationen, vilket 

medför att grupp- och klasstorlekar ökar och lokalerna blir för små och icke funktionella. 

Enligt Björklid (ibid.) är Patrick Bjurström den forskare som främst ägnar sig åt utvärdering 

av skolhusförnyelse. Han menar att de glasade dörrarna och väggarna bidrar till 

genomskinlighet och rumslig öppenhet och möjliggör viss övervakning. Samtidigt, säger 

Bjurström, fungerar bara den nya pedagogiken och de öppna, genomskinliga skolmiljöerna för 

välartade medelklassbarn. ”Det är inte roligt att sitta instängd i ett gammaldags klassrum. Men 

det är heller inte alltid lätt att koncentrera sig när intrycken forsar fram från andra sidan 

glasväggen eller andra halvan av rummet.” (ibid. s63). I en av Bjurströms utvärderade skolor 

påpekade personalen att rummens möbleringsmöjligheter hade försämrats eftersom man hade 

fler elever än vad rummen var tänkta för, flexibiliteten uteblev. Stora rum kan fungera för små 

grupper, men inte det motsatta. På denna skola bidrog de glasade väggarna och öppenheten 

till störningar. Vissa elever är mer beroende av arbetsro än andra, menade lärarna. Vissa 

elever tappade koncentrationen när de såg kamrater gå förbi. Dock klarade de flesta elever av 

detta så därför önskade ingen ersätta glasväggarna med täta väggar. Fler gardiner, föreslog en 

av lärarna som lösning.  

 

Björklid (ibid.) påtalar att den fysiska miljön kommunicerar symboliska budskap, vilket ofta 

förstärks för barn och ungdomar med funktionshinder. Om tillgängligheten till exempelvis en 

skola, fritidsgård, lekplats eller badanläggning brister, kommunicerar det att denna miljö är 

avsedd för barn utan funktionshinder och att andra barn inte är välkomna dit. Intrycket kan 

alltså bli ett diskriminerande budskap där rätten till delaktighet i samhället inte finns, när de 

fysiska miljöerna innesluter eller utesluter vissa grupper av individer. 

 

Svenska kommunförbundet genomförde år 2003 en studie om lokalernas betydelse för skolan. 

I denna undersökning kom det, enligt Björklid (ibid.), fram att det som var de viktigaste 

kvaliteterna hos bra skollokaler var ett bra underhåll av ytskikt, textilier, färgsättning och ett 

bra klimat. Öppna volymer och stora ljusinsläpp räknades också som goda kvaliteter, liksom 

interna samband mellan klassrum och mellan klassrum och grupprum för att möjliggöra 

arbetslagsarbete. Ett sätt att uppnå interna samband är att glasa upp vissa partier för att skapa 

överblick och insyn, eller att ta upp dörrhål. 
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2.3 Förutsättningar i lärmiljön som påverkar elever med ADHD avseende möjligheterna 

till koncentration. 

 
Mitt i Millesgårdens konsthall står en liten 3-årig kille med Downs syndrom och läser sin mest 

hatade bok, med tecken och bilder om hur man gör när man går lägger sig. Han skiner som 

solen, gör alla tecken rätt och är väldigt nöjd med sig själv. Vid sidan av står två mycket 

förbryllade föräldrar. Vad är det som gör att det som de har kämpat med så länge helt plötsligt 

fungerar, och till råga på allt i en publik miljö med främmande människor runt omkring? 

(Tufvesson C & Tufvesson J, 2009, s 9) 

 

Ovanstående citat inleder Catrin och Joel Tufvessons förord till boken ”Bygga skolor för fler -  

Den fysiska lärmiljöns betydelse för elever med koncentrationssvårigheter” (2009). Den lille 

pojken i konsthallen är paret Tufvessons son. De intryck som fastnade hos föräldrarna var, 

förutom att sonen hade deras fulla uppmärksamhet, att miljön gjorde honom säker. Nästa steg 

i tankarna var: Kunde situationen rekonstrueras och, framför allt, kunde den återskapas i ett 

klassrum? Funderingarna ledde till forskning inom det miljöpsykologiska fältet och 

resulterade i bland annat en doktorsavhandling av Catrin Tufvesson: Concentration 

difficulties in the school environment – with focus on children with ADHD, autism and 

Down’s syndrome (2007) och ovan nämnda bok, vilken är en bearbetad version av hennes 

doktorsavhandling. Catrin Tufvesson är teknologie doktor från Lunds Tekniska Högskola och 

arbetar som FoU-samordnare med inriktning på den fysiska miljöns utformning på 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Joel Tufvesson är stadsarkitekt med erfarenhet av 

projektering och genomförande av olika typer av koncentrationskrävande miljöer med 

inriktning på bland annat utbildning, vård och arbetsplatser. 

 

Catrin Tufvessons forskning har inspirerat oss till vår studie och hennes forskningsresultat 

ligger till grund för vår undersökning. Därför kommer vi att här redogöra ganska noggrant för 

hur hon har gått till väga och för vilka resultat hon kom fram till. Vi betonar de delar som 

berör ADHD eftersom vår studie riktar in sig på denna funktionsnedsättning. 

 

Tufvesson skriver att det finns en uttalad politisk ambition i Sverige att skapa en skola för 

alla, samtidigt som det inte finns några specifika riktlinjer för skolmiljön som lärmiljö, med 

utgångspunkt i behoven hos barn med koncentrationssvårigheter. Däremot har Boverket tagit 

fram allmänna råd och föreskrifter för hur man kan göra skolmiljöer tillgängliga för personer 

med nedsatt rörlighet och/eller nedsatt syn- och hörselkapacitet, men det saknas riktlinjer för 

hur man gör utbildningen tillgänglig för dem med kognitiva orienteringshinder, exempelvis 

uttalade koncentrationsnedsättningar som ADHD, autism och Downs syndrom. Syftet med 

avhandlingen var att identifiera miljöfaktorer som påverkar dessa barn. Ett mål med 

forskningen var att ge förslag på hur man kan utforma deras lärmiljöer på ett sätt som är så 

stödjande som möjligt utifrån deras särskilda behov. De här barnen har samma behov som alla 

andra men de påverkas i högre grad än andra barn av sin omgivning eftersom de är mer 

känsliga för till exempel syn-, hörsel- och känslomässiga intryck, vilket påverkar barnens 

naturliga fallenhet för att lära sig nya saker. Vi kan underlätta inlärningen genom att utforma 

det fysiska rummet i skolan utifrån barnens behov.  

 

 

2.3.1 Hur bedrevs forskningen? 

 

Teoretiskt baserar Catrin Tufvesson sin forskning på den så kallade HEI-modellen, vilken 

beskrivs i kapitel 3 Teori. 



 15 

Hennes avhandling (ibid.) innehåller fyra olika studier. Studie I utfördes med hjälp av enkäter 

till lärare och elevassistenter till elever med ovan nämnda funktionsnedsättningar. Med dessa 

enkäter ville man få fram vilka särdrag i skolmiljön som påverkade hur länge eleverna i fråga 

kunde koncentrera sig. Man ville undersöka både negativ och positiv påverkan. Studie II 

bestod av enkäter till personal på Barn- och Ungdomshabiliteringen. Syftet med dessa var att 

få med synpunkter från personer som hade en annan relation till eleverna och därmed kunde 

se omgivningens påverkan på eleverna på ett annat sätt. Studie III genomfördes som 

tidsbestämda observationer (Bjørndal, 2005) av elever i grupparbete, bland annat för att testa 

hållbarheten i resultaten från studie I och II. Man hade i förväg delat in elevernas beteenden i 

sju kategorier, exempelvis ”Vill göra någonting annat”, ”Deltar i aktivitet”, och markerade 

sedan den studerade elevens beteende en gång per minut. Sex olika observationer i sex olika 

miljöer genomfördes. I Studie IV gjordes analyser och jämförelser av två byggprocesser, 

vilket syftade till att ge förslag på var i design-/byggprocessen kunskap om elevernas 

särskilda behov kunde föras in. 

 

2.3.2 Resultat 

 

Tufvesson delar in resultaten i tre nivåer: 

 

1. En övergripande nivå där allmänna principer rörande samtliga funktionshinder kan hittas. 

2. En särskild nivå där principer rörande de enskilda funktionshindren, var för sig, återfinns. 

3. En individuell nivå där individuella behov behandlas. 

 

Resultaten inom nivå 2 skiljer sig åt beroende på vilket funktionshinder barnet har. Eftersom 

vår studie handlar om personer med ADHD, kommer vi att redogöra för de resultat, inom 

samtliga nivåer, som rör just dessa barn. Tufvessons forskning visar att följande faktorer kan 

påverka koncentrationsförmågan hos elever med ADHD positivt (+) respektive negativt (-): 

 

 
 

+ 

 

- 
Utsikt över en byggd miljö Utsikt över skolgården 

Skolbyggnaden har flera våningar Fönstren placerade på mer än en vägg 

Egen förvaring i lådor, ex skolbänk Flera dörrar och/eller fönster i rummet 

Sluten förvaring, ex skåp Öppen förvaring, ex bokhyllor 

Max 2-3 vuxna i gruppen Väggdekorationer 

Undervisning i grupprum Undervisning i ”vanligt” klassrum 

Undervisning på ändamålsenlig plats Klassrumsundervisning (stor grupp) 

Undervisning ”en-till-en” Grupparbete 

Struktur Direkt dagsljus på arbetsytan 

 Andras datorer 

 Olika typer av bakgrundsljud 

 Stor skolenhet (många elever) 

 Förändringar 

 

Figur 1 Faktorer i lärmiljön som kan påverka möjligheten till koncentration hos elever 

med ADHD positivt (+) respektive negativt (-).  
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Våra sinnen, exempelvis syn och hörsel, tar in information. Sedan väljer vår hjärna ut vilka 

impulser som är relevanta, bortser från andra och sammanställer dem till en innehållsrik bild 

som jämförs med minnen, upplevelser och erfarenheter vi har sedan tidigare. Detta gör att vi 

får sammanhang. Många barn med ADHD kan inte stänga ute eller strunta i sinnesintryck 

utan måste bearbeta intrycken innan de kan gå vidare. De kan ha svårt att tolka, förstå och 

relatera till sina intryck. Detta tar energi och tid som skulle kunna användas till inlärning 

istället. För att kunna upprätthålla en hög koncentrationsnivå bör miljön vara så lite 

energikrävande som möjligt, det vill säga innehålla så lite som möjligt av störande intryck. 

 

Att ha utsikt över en byggd miljö, till exempel en husfasad som inte förändrar sig eller rör sig 

kräver inte så mycket energi utan eleven kan fokusera på det som är meningen, skolarbetet. 

Att titta på en rörlig miljö som en skolgård eller parkeringsplats är betydligt mer 

energikrävande. Detta är även anledningen till att det kan vara bra för en person med ADHD 

att ha sitt klassrum en våning upp – då kommer de bort från det rörliga utanför fönstren. 

Tufvesson påpekar dock att om eleven ska ta sig långt från entrén kan det innebära flera 

sociala kontakter som kan vara svåra att bemästra. 

 

Öppna förvaringshyllor och väggdekorationer är, liksom datorer som andra arbetar med, 

energikrävande. Skåp med dörrar eller slutna hurtsar är att föredra. Elevens eget 

arbetsmaterial får gärna förvaras i lådor. En klassisk skolbänk kan vara perfekt! Där kan även 

elevens eget schema vara fastsatt på locket. ADHD-elever vill ha struktur och blir oroliga av 

förändringar så det krävs att det är ordning och reda även bland det material eleverna ska gå 

och hämta. Att leta slukar också energi. Att röra på sig för att hämta material kan vissa elever 

må bra av, men det kan också innebära möjlighet till sociala kontakter som är roligare än 

skolarbetet och göra så att eleven får svårt att återfå fokus. Datorer bör placeras så att de inte 

stör. 

 

Störande ljud kan komma såväl inifrån rummet som utifrån. Om man har ADHD kan man ha 

svårt att automatiskt skilja ut viktiga ljud från oviktiga, vilket gör att mycket energi går åt för 

att försöka stänga ljuden ute. Ljud kan komma från ventilation eller fläktar, skrap av stolar, 

bilar som kör förbi utanför, lek på skolgården, vässande av pennor, någon som talar i rummet 

bredvid, kompisar som pratar vilket ofta är extra spännande, etcetera. Om eleven har 

koncentrationssvårigheter måste han/hon gå igenom varje intryck: Vem går i korridoren? 

Vilken färg har bilen? Tufvesson skriver att om fokus är på intrycket kommer alltid 

följdfrågor: Varför just den bussen? Då är det svårt att åter få fokus på inlärningen. Även 

utomhusljuden på rasterna påverkar koncentrationen. Om man har en hög ljudvolym, kanske 

för att överrösta, ute under rasten tar man den nya högre nivån med sig in i klassrummet. 

 

Alla öppningar i ett rum, fönster eller dörrar, öppnar upp för fler syn- och hörselintryck. Varje 

öppning lägger också till ett rum som måste bearbetas, till exempel nästa klassrum eller 

skolgården. Det finns elever som måste ha koll på alla som kommer och går i rummet och det 

finns de som känner sig otrygga av att sitta med ryggen mot en dörr eller ett fönster. Ju fler 

dörröppningar desto fler flöden i rummet att ta hänsyn till. Det är dessutom omöjligt att 

möblera framför dörröppningen. Om man har alla fönster på samma vägg kommer intrycken 

från samma håll och det är lättare att möblera så att eleven känner sig lugn och trygg. Om man 

måste använda gardiner för att skärma av ska man tänka på att mönster, kontraster och starka 

färger också är uppmärksamhetskrävande. ”Direkt dagsljus på elevens arbetsplats får 

varannan elev att avsluta vad de gör. Antingen går de ifrån eller sitter bara sysslolösa.” 

(Tufvesson, 2009, s44). Fönster begränsar alltså också möbleringsmöjligheterna. Dagsljus kan 

även skapa reflektioner och kontraster som är svårhanterliga. Fönster släpper in solvärme och 
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om det är för varmt i rummet är det svårt att koncentrera sig. Byggnadens placering på tomten 

(och dess orientering i nord-sydlig riktning) har betydelse för vilken vy som ses genom 

fönstren och hur ljuset faller in i rummet. 

 

Val av pedagogik och arbetssätt är ofta avhängigt den fysiska skolmiljöns förutsättningar. De 

elever som har problem med koncentrationsförmågan lyckas bäst vid inlärning ”en-till-en”, 

alltså en lärare och en elev. Detta arbetssätt är det som är svårast att finna plats för i skolan. 

En elev som inte klarar av rörliga intryck, som behöver veta varifrån ljud kommer och som 

vill ha få människor att hålla reda på kan trivas bäst i ett mindre rum än klassrummet. Ett 

mindre rum begränsar sådant som möjligheter till olika möblering och rörelsemöjligheter, 

men det begränsar också antalet sociala kontaktytor och ljudalstrandet, vilket kan vara 

positivt. Dock måste alla elevers lokalbehov tillgodoses på en skola. Det måste finnas en 

samlingsplats för gruppen, individuella arbetsplatser, datorplatser och så vidare. På en mindre 

skola blir det färre sociala kontaktytor. Eleverna känner sig trygga när de känner varandra, så 

mindre skolenheter har visat sig vara bra för elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Tuvessons forskning visar att det räcker med 2-3 vuxna i lärmiljön för att göra det möjligt för 

en elev med ADHD att koncentrera sig. Fler vuxna än så påverkar möjligheten till 

koncentration negativt. Även för elever med Downs syndrom gäller att ju fler vuxna som 

finns i lärmiljön, desto kortare tid kan eleverna koncentrera sig. Detta förklarar Tufvesson 

med att om det blir för många vuxna känner sig eleverna alienerade, de upplever alltså ett 

utanförskap som ger en svårbemästrad otrygghet.  

 

Om man har en kognitiv funktionsnedsättning påverkas man även av utomhusmiljön. Detta 

tas, enligt Tufvesson, sällan hänsyn till vid planering av skolgården. Det är viktigt att känna 

sig trygg ute, annars är man utmattad och trött när man kommer in från rasten och behöver 

använda lektionstid till att bearbeta alla intryck och för att återställa sin koncentrationsnivå. 

 

2.3.3 Att föra in befintlig kunskap om elevernas behov i byggprocessen 

 

Tufvesson summerar de miljöfaktorer som verksamheten bör beakta utifrån dess påverkan på 

elevens koncentrationsmöjligheter så här: 

 

”Auditiv miljö:  

 akustiska utomhusförhållanden 

 akustiska inomhusförhållanden 

 

Visuell miljö: 

 skolbyggnadens orientering 

 fasadöppningar 

 

Social miljö: 

 val av pedagogik 

 skolans storlek 

 rumsstorlekar 

 

Lärmiljö: 

 rumssamband och passager 

 inredning/möblering/förvaring”     (Tufvesson, 2009, s49) 
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Dessa faktorer bör, enligt Tufvesson (ibid.), lyftas redan under det allra första mötet i ett 

skolbyggnadsprojekt. Detta skede kallas ofta brukarskedet. Det är då verksamhet och 

byggherre, det vill säga den som har beställt projektet, träffas och diskuterar åtgärdsbehov och 

ekonomiska förutsättningar. Det viktigaste i detta skede är att brukarens önskningar fångas 

upp och beskrivs så detaljerat som möjligt, en verksamhetsbeskrivning görs. Denna 

verksamhetsbeskrivning används när projekteringsunderlaget ska utformas. Efter detta görs 

ritningar och efter att bygglovshandlingar upprättats arbetas byggnadens detaljer 

(färgsättning, dörrar, inredning, tekniska installationer mm) igenom av teknikkonsulter och 

arkitekt. Slutligen sker upphandling av entreprenader. Under alla dessa skeden är det viktigt 

att en verksamhetsrepresentant bevakar de faktorer som brukarna anser vara viktiga. Efter 

slutbesiktning och inflyttning tar förvaltningsskedet vid. Det ska finnas en skriftlig drifts- och 

skötselinstruktion som beskriver hur kommande underhållsarbete ska genomföras. Detta 

skede utgör nästan hela livscykeln för byggnaden. Här behöver brukarverksamheten se över 

vad underhållet innebär ur elevernas arbetsmiljöperspektiv. Många av de miljöfaktorer som 

påverkar elevernas fysiska lärmiljöer kontrolleras av åtgärder från brukarverksamheten efter 

inflyttning, exempelvis genom utplacerande av skärmar eller upphängning av gardiner, inte 

genom byggnadens utformning. 

 

För att kunna bevaka lärmiljöerna för elever med Downs syndrom, ADHD eller autism krävs 

utvecklad kunskap och denna kunskap bör finnas nära till hands under hela projektet, skriver 

Tufvesson (ibid.). I ett högskoleprojekt, där staten är beställare, finns oftast en erfaren 

kontaktperson inom den egna förvaltningen att vända sig till. Denna person har en funktion 

som kallas lokalplanerare eller projektsamordnare och har till uppgift att förstå verksamhetens 

behov och kunskap att föra in dem i byggprocessen på rätt ställen. Om en 

lokalplanerare/projektsamordnare vore knuten till ett skolprojekt, på samma sätt som till ett 

högskoleprojekt, skulle det betyda att skolans egen förvaltning står som uppdragsgivare och 

att skolverksamheten inte behöver ägna så mycket tid åt att följa med i projektet. Som det ser 

ut nu varierar skolverksamhetens närvaro mycket, beroende på många olika faktorer; Det 

händer att skolpersonal är exceptionellt närvarande såväl som minimalt tillfrågad i 

byggprocessen, eftersom det ofta är fastighetsförvaltningen istället för 

utbildningsförvaltningen som är huvudaktör. Genom att använda en 

lokalplanerare/projektsamordnare borde eventuella klyftor mellan fastighets- och 

utbildningsförvaltningar kunna minskas. 

 

2.4 ”En-till-en”-undervisning? 

 

Tufvesson (2007) har i sin forskning kommit fram till att elever med 

koncentrationssvårigheter lyckas bäst vid ”en-till-en”-undervisning. Hon nämner inget om att 

det skulle vara möjligt att bedriva sådan undervisning inom den ordinarie gruppens ram. 

Tideman (2000) skriver att det länge har hävdats att barn med skolsvårigheter ska vara 

delaktiga i undervisningen, men att i praktiken har avskiljning emellanåt setts som ett sätt att 

ge de avvikande den bästa hjälpen eller, i ett historiskt perspektiv, som ett sätt att göra 

undervisningssituationen lättare för ”de normala” eleverna och deras lärare. Tideman 

fortsätter:  

 
Dagens syn på elever med skolsvårigheter är, precis som tidigare, motstridig. Å ena sidan talas 

det i den offentliga retoriken om ”En skola för alla” där alla barn, oavsett förmåga, 

förutsättningar och svårigheter ska få plats, å andra sidan präglas 1990-talet av ett uppsving för 

diagnosticering av avvikelser med därpå följande sortering och kategorisering av elever. 

(Tideman, 2000, s 271) 
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Skolverket (2009) framhåller att individanpassning, i form av att undervisning och 

stödinsatser utformas utifrån elevers behov, förutsättningar och erfarenheter, påverkar 

elevernas resultat positivt. Eva Björck-Åkesson (Nilholm, C & Björck-Åkesson, E, 2007) 

skriver i Vetenskapsrådets rapport att för att alla barn ska få det stöd de behöver för lärande 

och utveckling behövs miljöer som ger utrymme för den totala variationen av elever och olika 

typer av stöd. Likaså menar Egelund, Haug och Persson (2006) att ”integreringens princip är 

att hela skolan förändras i sin integrerande riktning så att alla elevers olikheter blir till resurs i 

den dagliga samvaron” (s60). Bengt Persson (2008) har beskrivit tankarna, bland annat utifrån 

Salamancadeklarationen, att en inklusiv skola har ett socialt berättigande eftersom 

förutsättningar till att förändra attityder till olikheter individer emellan ökar om alla 

undervisas tillsammans. En inklusiv skola har även, enligt Persson (ibid.) ett pedagogiskt 

berättigande; ”förpliktelsen att utbilda alla barn tillsammans innebär att pedagogiska strategier 

som svarar mot individuella skillnader måste utvecklas, vilket därmed gagnar alla barn och 

ungdomar” (s55). 

Ibland har debatten, enligt Tideman (ibid.), inriktats på att avskiljning är skadlig för de elever 

som är kvar, eftersom den normala variationen uteblir när några sorteras bort. 

 

2.5 Sammanfattning 

 

Skolbyggnadernas utformning har förändrats över tid, beroende på rådande syn på barns 

lärande och utveckling. Framtidens skolhus byggs för samarbete och enskild inlärning, inte 

för förmedlingspedagogik. Detta medför bland annat varierande rumstorlekar, öppna ytor och 

glasade väggar för att skapa överblick samt utrymmen för avkoppling i anslutning till 

arbetsplatserna. Flexibilitet är ett ledord, lokalerna bör kunna utnyttjas på många sätt och 

under fler av dygnets timmar. Forskare som exempelvis Williams (Stiftelsen Arkus, 1999) 

och Björklid (2005) har upptäckt nackdelar som kan uppstå med denna typ av skolhus. 

Exempelvis finns en risk att elever som saknar en egen fast arbetsplats – ett eget revir – kan 

känna oro och främlingskap. De glasade väggarna kan störa koncentrationen och 

möbleringsmöjligheterna blir sämre. Dessutom uteblir flexibiliteten om rummen har fler 

elever än de är tänkta för. Ändå räknas, enligt en studie av Kommunförbundet 2003, öppna 

volymer, stora ljusinsläpp och dörrar/glasytor mellan lokaler som goda kvaliteter hos bra 

skollokaler. 

 

Catrin Tufvesson (2007) har forskat kring elever med uttalade koncentrationsnedsättningar 

som ADHD, Downs syndrom och autism och vilka miljöfaktorer som påverkar dessa elevers 

möjlighet till koncentration. Elever med dessa funktionsnedsättningar har samma behov som 

alla andra, men de är känsligare för sinnesintryck. De av Tufvesson studerade faktorerna kan 

delas in i auditiva, visuella och sociala faktorer, samt faktorer i lärmiljön. Till auditiva 

faktorer som kan störa koncentrationsförmågan hos en elev med ADHD hör exempelvis 

bakgrundsljud orsakade av ventilation, samtal mellan andra eller hög ljudnivå under raster. 

Elever med ADHD gynnas, visuellt, av att det inte finns störande reflexer eller direkt dagsljus 

på arbetsytan och att ha utsikt över en orörlig bebyggd miljö, men missgynnas av att ha utsikt 

över skolgården. Till den sociala miljön hör sådant som skolstorlek, val av pedagogik och 

rumstorlek. Om man har ADHD är det troligt att man fungerar bra om man får ”en-till-en”-

undervisning, har möjlighet att få sin undervisning i ett grupprum eller på en ändamålsenlig 

plats och att skolan är så liten att man känner de flesta andra elever. Å andra sidan är det 

troligt att man fungerar sämre vid undervisning i stor grupp (klassrumsundervisning), vid 

grupparbete eller på en stor skola där man ständigt möter nya sociala kontakter. Till faktorer i 

lärmiljön härrör Tufvesson rumssamband och passager samt inredning/förvaring/möblering. 

Om man har ADHD störs koncentrationen lätt om det finns flera dörrar i rummet, eller om det 
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finns fönster i flera väderstreck. Tufvesson uttrycker detta som att varje öppning lägger till ett 

rum som måste bearbetas. Koncentrationen gynnas av att förvaringen, elevens egen och 

gruppens, är sluten, lämpligen i skåp med dörrar, lådor eller i en gammaldags skolbänk. 

Sammantaget kan man säga att det gäller att omgivningen innehåller så lite energikrävande 

intryck som möjligt, för att eleven ska kunna upprätthålla en hög koncentrationsnivå.  

 

Tufvesson (ibid.) anser att man måste bevaka lärmiljöerna för elever med ADHD, Downs 

syndrom eller autism och att detta kräver utvecklad kunskap som, vid nyproduktion av skolor, 

bör finnas med under hela byggprocessen. Detta skulle kunna ske med hjälp av en så kallad 

lokalplanerare eller projektsamordnare. 

 

”En-till-en”-undervisning kan ha ett berättigande om det gynnar den enskilde individen, 

samtidigt som det strider mot inkluderingstanken. 
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3. TEORI 

 
Vårt arbete har sin grund i miljöpsykologisk teori. Miljöpsykologi är ett tvärvetenskapligt 

forskningsfält som bland annat omfattar arkitektur, kulturgeografi, samhällsplanering, 

psykologi, sociologi, pedagogik, antropologi och biologi. Miljöpsykologin studerar den 

fysiska miljöns sociala, kulturella och samhälleliga förutsättningar för exempelvis lärande- 

och utvecklingsprocesser och har ett interaktionistiskt synsätt. Människor påverkar och 

påverkas av sin miljö i ett dynamiskt samspel. Alla individer upplever inte miljön på samma 

sätt eftersom miljöns påverkan samvarierar med individens egenskaper, förförståelse, 

erfarenheter, personlighet, sinnesstämning etcetera. Var och en konstruerar och omkonstruerar 

alltså sin egen omvärld kontinuerligt. Människan utforskar, prövar och förändrar sin miljö 

samtidigt som miljön i sin tur anger förutsättningar och bestämmer gränser. (Björklid, 2005) 

 

Det finns mycket forskning och många teorier kring olika pedagogiska metoder och den 

sociala miljöns inverkan på barns koncentrationsförmåga. I skolans vardag upplever vi dock 

att det i allmänhet finns mindre kunskap om, eller i varje fall tas mindre hänsyn till, den 

fysiska miljöns betydelse för elevers möjlighet till koncentration och har därför valt att 

fokusera vår studie på detta. En av specialpedagogens viktigare uppgifter är att förebygga och 

undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.  Miljöpsykologisk teori, som vi beskriver 

den nedan, kan hjälpa oss att förstå varför och hur barn med ADHD påverkas av sin fysiska 

miljö avseende möjligheterna till koncentration, vilket är syftet med vår studie. 

 

Catrin Tufvesson, som har studerat den fysiska lärmiljöns inverkan på 

koncentrationsförmågan hos barn med ADHD, Downs syndrom och autism, hänvisar i sin 

avhandling till en modell kallad the Human Environment Interaction model (HEI-modellen). 

Den har utvecklats av professor emeritus Rikard Küller vid miljöpsykologienheten i Lund. 

Grundantagandet är att ”individen påverkas av sin känslomässiga status genom den fysiska 

miljön, den sociala miljön, individens individuella förutsättningar samt valet av aktivitet. 

Dessa faktorer samverkar och påverkar individens möjligheter till koncentration” (Tufvesson 

C&J, 2009, s28, vår kursivering). HEI-modellen började utvecklas på 1960-talet genom 

studier av hur människan uppfattar den bebyggda miljön. Man studerade vidare, i 

laboratoriemiljö, hur effekterna av den visuella miljön påverkade människors känslor och 

deras fysiska reaktioner. Så småningom, på 1980-talet, analyserades även den sociala miljöns 

inverkan och dessa resultat infogades i modellen. Slutligen lades även individens aktiviteter 

till. Modellen sluttestades i slutet av 1990-talet och har sedan använts i flera olika 

forskningsprojekt rörande miljön för barn, äldre och sjuka (Tufvesson, 2007) och är alltså inte 

utvecklad för att användas endast i skolmiljö. När man tolkar modellen till skolans värld (se 

figur 2) kan man till de fysiska miljöfaktorerna räkna exempelvis lokalens design, där antal 

fönster och dörrar samt placeringen av dessa är en faktor. Utsikt från arbetsplatsen, 

möblering, ljud- och ljusförhållanden är andra fysiska miljöfaktorer som påverkar eleven. 

Sociala miljöfaktorer kan vara pedagogiska metoder, personal- och elevtäthet mm. Förutom 

detta påverkar även själva aktiviteten, det vill säga lärandet i skolmiljön, samt individuella 

faktorer som eventuella funktionsnedsättningar, ålder och kön hur helheten upplevs av den 

enskilde individen. Samtliga dessa faktorer påverkar barnets känslomässiga status och därmed 

dess förmåga till koncentration. 
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Figur 2   HEI-modellen (Tufvesson, 2007, s 14) 

 

HEI-modellen utgår ifrån hur individen samspelar med miljön, vilket kan beskrivas i en basal 

emotionell process som grundar sig på centrala nervsystemets neuropsykologiska funktion. 

Vår kropp och vårt sinnestillstånd reagerar alltså delvis omedvetet på yttre stimuli. Denna 

emotionella process sker i fyra steg. Steg ett kallas aktivering. Den kan orsakas både av inre 

stimuli och yttre händelser i den fysiska och den sociala miljön. Det kan vara en färgstark 

vägg, ett obekant ljud som fångar uppmärksamheten när vi kommer in i ett rum eller två 

människor som börjar pratar med varandra. Det är då man blir medveten om att något händer 

eller ska hända. Nästa steg är orientering och innebär att individen identifierar stimuli. Vad är 

det egentligen jag ser och hör? I skolvärlden är det då barnet riktar uppmärksamheten och 

koncentrationen mot uppgiften. Det är också i det här skedet som eleven väljer arbetsmetod 

och arbetsmaterial antingen självständigt eller med hjälp av andra. Individen försöker sedan i 

steg tre värdera stimuleringen i termer av bra-dåligt, exempelvis värdera arbetsmetod/-

material i förhållande till den aktuella situationen. När arbetssättet är valt och uppdraget utfört 

har man nått det fjärde och sista steget, kontroll. Kontrollfasen kan leda till olika strategier av 

anpassning, försvar eller coping, exempelvis stänga en dörr för att stänga ute störande ljud, 

lämna sin arbetsplats för att undkomma solreflexer på arbetsytan eller byta till ett annat 

arbetssätt. (Johansson, 2007; Tufvesson, 2007) 

 

Den emotionella processen hos barnet börjar alltså när barnet behöver fokusera på en speciell 

uppgift och efter de fyra stegen kan man sedan ”avläsa” elevens koncentrationsnivå. Med 

hjälp av HEI-modellen och ovanstående process har man (Laike, 1997) kunnat utläsa att 

aktiveringssteget framför allt påverkas av individuella faktorer. Vi är olika känsliga för 

stimuli från omgivningen beroende på exempelvis kön, ålder och eventuella 

funktionsnedsättningar. Orienteringssteget påverkas huvudsakligen av den sociala miljön. Här 
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kan valet av pedagogik ha betydelse för om barnet kan rikta sin koncentration mot det 

pedagogen önskar. Värderingssteget är beroende av både den sociala och den fysiska miljön. 

Förmågan till kontroll är alltså beroende av situationen och bakgrundsfaktorer. Det krävs 

koncentration för att uppnå ett lyckat resultat. Ett lyckat resultat kan här översättas med 

lärande i skolmiljö. Det är viktigt att uppgiften avslutas med en känsla av kontroll för att 

vidare utveckling ska ske (Tufvesson, 2009). Elever med ADHD kan beskrivas ha problem 

med att slutföra orienterings- och värderingsstegen, med tanke på karaktären av deras 

funktionsnedsättning. De har lätt att påverkas av den sociala och den fysiska miljön och 

tappar därför lätt fokus och når då inte kontrollsteget.  

 

Modellen föreskriver att aktiveringen – det som fångar vår uppmärksamhet - från den fysiska 

och sociala miljön måste anpassas till individens förutsättningar för att vi ska må bra. Om 

stimuleringen är otillräcklig skulle detta på sikt kunna leda till emotionella störningar, medan 

alltför intensiv stimulering kan leda till att individen förlorar kontrollen över situationen. Hur 

mycket stimulering en individ kan hantera varierar och beror dels på tidpunkt och situation, 

dels på vilken aktivitet det rör sig om samt även på individens egna förutsättningar och 

erfarenheter. Olika personer kan alltså reagera på olika sätt på samma egenskap i miljön, men 

samma person kan också reagera på olika sätt beroende på hur han eller hon känner sig i en 

viss situation. (Johansson, 2007) 

 

Egenskaper i den fysiska miljön som kan fånga vår uppmärksamhet, så kallat aktiverande 

egenskaper, kan enligt Küller (Johansson, 2007) beskrivas i åtta olika dimensioner. En sådan 

dimension är trivsamhet, det vill säga graden av trivsel, skönhet och trygghet. Helhet och 

komplexitet är två egenskaper där balansen dem emellan är en viktig faktor för att vi ska 

uppfatta miljön positivt. Miljöns olika delar behöver passa ihop, fungera tillsammans, men 

miljön måste ändå vara varierad. En egenskap hos miljön är dess sociala status, en ekonomisk 

och social värdering av miljön. Närmiljön kan ha en viss grad av originalitet, det vill säga 

vara ovanlig eller överraskande, men den kan också innefatta dimensionen affektion vilket kan 

ge en känsla av igenkänning. Dimensionen rumslighet rör graden av rumskänsla, slutenhet 

och avgränsning hos rummet. Miljön och dess olika komponenter kan även ge olika uttryck 

av kraft, vilket Küller benämner kraftfullhet. Man kan få en uppfattning om hur en miljö 

fungerar genom att beskriva graden av och relationen mellan dessa dimensioner. 
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4. METOD 

 
4.1 Metodövervägande och val av metod 

 

Vi är intresserade av hur man tänker när en ny skola blir till. Vilka faktorer, utöver de 

lagstadgade, prioriteras vid planeringsstadiet? Vilka befattningshavare är involverade från 

start och finns det pedagoger som följer hela processen från idé till färdig pedagogisk miljö? 

Hur blev slutresultatet, avseende den fysiska miljöns förutsättningar för att elever med ADHD 

ska kunna koncentrera sig, och vilka möjligheter finns att göra individuella anpassningar? 

Finns det möjligen skillnad i detta avseende mellan lokaler avsedda för olika åldersgrupper? 

 

För att få svar på dessa frågor beslöt vi att göra en fallstudie, att studera tillkomsten och 

slutresultatet av om- och nybyggnation av en skola på ett djupare plan.  Rossman och Rallis 

(2003) skriver att en fallstudie inte är en metod eller en forskningsgenre, utan mer en strategi 

att närma sig en frågeställning. Man vill försöka förstå ett forskningsområde genom att 

studera ett enskilt eller ett fåtal fall på ett mer detaljerat och djupgående sätt och med 

användande av multipla källor för att kunna uppnå flera olika perspektiv.  

 

Vi gjorde observationer genom att studera lokalerna och anteckna det vi såg utifrån en 

minneslista i punktform innehållande de faktorer som Catrin Tufvesson beskriver (2007) som 

betydelsefulla för elevers koncentrationsförmåga. Dessa anteckningar jämfördes senare med 

planritningar över byggnaden. Vi genomförde även ett antal intervjuer: med ansvarig arkitekt, 

rektor, specialpedagog, samt en pedagog som arbetar i den aktuella verksamheten. För att få 

svar på våra frågor använde vi semi-strukturerade intervjuer, alltså intervjuer med 

frågemanualer där det finns möjlighet att bygga vidare på respondentens svar och ställa 

följdfrågor. (Ohlin, 2010-11-12) Denna metod var lämplig eftersom våra frågeställningar var 

öppna och vi ville ha möjlighet att få förtydliganden och även kunna fördjupa oss i enskilda 

frågor vid behov. 

 

Enkäter var inte aktuellt att använda i vår studie eftersom vi sökte svar från relativt få 

personer. Det var också så att, även om våra frågemanualer hade ett likartat innehåll, vi 

behövde anpassa formuleringen av frågorna individuellt till varje yrkeskategori, vilket hade 

varit svårt med enkäter. Användandet av enkäter hade även eliminerat den för oss viktiga 

möjligheten att ställa spontana följdfrågor. En fördel med enkäter är att den tillfrågade har 

möjlighet att tänka igenom svaren i lugn och ro (Ohlin, 2010?) men vi ansåg att vi kunde 

åstadkomma samma sak vid våra intervjuer genom att delge respondenten vår frågemanual i 

förväg. Vi hade inte som mål att statistiskt kunna säkerställa våra resultat. I så fall hade vi 

behövt ett betydligt större underlag, vilket skulle kunna ha motiverat användande av enkäter 

utformade på ett för detta syfte användbart vis. 

 

Vår fallstudie är tolkad utifrån ett miljöpsykologiskt perspektiv. Eftersom miljöpsykologi är 

ett tvärvetenskapligt forskningsfält, omfattande skilda discipliner såsom arkitektur, 

kulturgeografi, samhällsplanering, psykologi, sociologi, pedagogik, antropologi och biologi, 

har vi kunnat få en holistisk bild över vilka förutsättningar elever med ADHD har att kunna 

koncentrera sig i den byggnad vi valt att studera. HEI-modellen (Tufvesson, 2007), som 

presenteras närmare i kapitel 3, omfattar exempelvis såväl biologiska, sociala och 

pedagogiska faktorer som faktorer som kan härledas direkt till området arkitektur. Det 

miljöpsykologiska perspektivets mångsidighet har gjort att studien fått ett större djup. 
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4.2 Undersökningsgrupp och genomförande 

 

Vi valde ut personer från fyra yrkesgrupper att intervjua: rektor, arkitekt, specialpedagog samt 

annan pedagog i verksamheten. Vår tanke var att dessa olika befattningshavare tillsammans 

skulle kunna ge oss en så komplett bild som möjligt av vilka hänsyn som tagits vid om- och 

nybyggnation av en skolbyggnad avseende elever med ADHD och deras förutsättningar för 

koncentration. Vi inledde med att intervjua skolans rektor, eftersom vi hoppades att hon 

skulle kunna ge oss tips på vilka personer inom de andra yrkesgrupperna vi skulle kunna 

kontakta. Av henne fick vi sedan namnet på ansvarig arkitekt och förslag på en 

specialpedagog som varit involverad i byggnationen. Det var sedan specialpedagogen som 

hjälpte oss få kontakt med en klasslärare som arbetar i verksamheten. 

 

Vi ville intervjua rektor eftersom hon varit med under hela byggprocessen och vi tyckte det 

skulle vara spännande att höra henne berätta om vilka önskemål som funnits gällande den nya 

skolan och vilka pedagogiska tankar som låg bakom dessa önskemål. Vi bestämde tid med 

henne per telefon och skickade vår frågemanual (se bil V) i förväg så att hon skulle kunna 

förbereda sig. Vi träffades i ett konferensrum på skolan en sen eftermiddag när bara 

fritidshemmets elever var kvar, så det var ganska ödsliga lokaler omkring oss. Vi använde en 

diktafon under intervjun. Vi följde vår frågemanual, med ett avbrott för en rundvandring på 

skolan. Rektor visade sig vara ganska mångordig så vi fick mycket information. Denna första 

intervju tog nästan fyra timmar. 

 

Specialpedagogen, vars namn vi fått av rektor, kontaktades också via e-post. Vi träffade 

henne i hennes rum på skolan en förmiddag när skolan var full av elever. Även här hade vi 

skickat frågorna i förväg (se bil VI) och de var ungefär desamma som de vi ställt under 

intervjun med rektor. Vi var nu speciellt nyfikna på hur en specialpedagog, som också varit 

delaktig genom hela byggprocessen, hade uppfattat tankarna bakom ritningarna och hur hon 

tycker att byggnaden fungerar nu utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Vi använde även 

den här gången diktafon under hela intervjun som tog ungefär en timme. Specialpedagogen 

hade förberett sig, var intresserad och gav oss all tid vi behövde. Hon hjälpte oss med ett 

namn på en klasslärare som hon trodde skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju och 

lovade även att förbereda denna på att vi skulle kontakta henne. 

 

Ansvarig arkitekt kontaktades via e-post. Han var positiv till att träffa oss och ville också 

gärna ha våra frågor i förväg (se bil VII). Honom träffade vi på Högskolans bibliotek vid 

lunchtid. Vi hade bokat ett av studierummen på ovanvåningen så vi kunde sitta ifred. För att 

kunna jämföra resultat använde vi delvis samma frågor till honom som vi hade använt till 

rektor och specialpedagog, men vi var även intresserade av mer renodlade byggfrågor i denna 

intervju, som exempelvis om det finns några trender i hur en skolbyggnad utformas beroende 

på tidsperiod. Andra för oss intressanta frågor till arkitekten var om, och så fall inom vilket 

område, forskning påverkat ritningarna. ”Vad är en god lärandemiljö för dig?” är en fråga vi 

använde i samtliga intervjuer. Här blev den extra intressant eftersom respondenten inte var 

pedagogiskt utbildad. Vi följde vår frågemanual och använde diktafon. Arkitekten visade stort 

intresse för vårt undersökningsområde och var mycket tillmötesgående. Intervjun tog en och 

en halv timme, men vi hade säkert kunna prata ännu längre om han inte hade haft en annan tid 

att passa. 

 

Klassläraren var den vi hoppades skulle kunna ge oss en bild av hur skolan fungerar i 

vardagen, särskilt för elever med ADHD. Hon har en elev med denna diagnos i sin klass och 

det finns även elever med andra funktionsnedsättningar i gruppen. Hennes klassrum var ett av 
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de rum vi hade funderat speciellt över vid vår rundvandring så det var intressant att få veta hur 

detta rum fungerar i vardagen och vilka anpassningsmöjligheter som finns. Läraren har varit 

verksam i nästan 20 år så hon har god erfarenhet, dock hade hon inte varit speciellt engagerad 

i byggprocessen utan hade litat på sin representant i byggruppen under byggnationen. Vi 

bestämde träff via e-post och kom till skolan vid lunchtid. Vi hade trott att vi skulle kunna 

sitta i det aktuella klassrummet, men eftersom det var fritidsverksamhet där så fick istället ett 

grupprum användas till intervjun. Vi kunde efter intervjun besöka klassrummet tillsammans 

med läraren så hon kunde visa hur hon hade placerat de elever som var i behov av särskilda 

arrangemang och hur hon praktiskt anpassar lokalen i övrigt, efter de behov som finns för 

stunden. Exempel på sådana anpassningar är gardiner som kan dras för och bilder uppsatta i 

strategisk höjd på glasrutor till angränsande rum för att minimera risken för störningar. Vid 

intervjuerna användes diktafon liksom vid denna intervju och läraren hade förberett sig 

noggrant med hjälp av frågemanualen (se bil VIII) som hade skickats i förväg. 

 

Frågemanualer användes alltså till samtliga intervjuer. Respondenterna erbjöds att ta del av 

frågorna i förväg, vilket alla var intresserade av, så frågorna sändes ut till dem via e-post. 

Frågemanualerna är bilagda i slutet av detta arbete. Diktafonen var ett hjälpmedel som vi 

använde under intervjuerna, efter att ha förklarat syftet med inspelningen och hur materialet 

skulle användas. Vi valde att båda deltaga vid samtliga intervjuer så att en av oss kunde 

koncentrera sig på att frågemanualen följdes, medan den andra antecknade. Varje intervju 

avslutades med att vi bad att få återkomma med frågor om vi, vid bearbetningen av intervjun, 

skulle upptäcka att något hade förbisetts och behövde kompletteras eller om vi var osäkra på 

hur något uttalande skulle tolkas. Samtliga respondenter ställde sig positiva till detta. 

 

Vi gjorde flera rundvandringar i byggnaden, några på egen hand, en guidad av rektor. Vi fick 

även studera ett klassrum närmare med hjälp av den klasslärare som intervjuades. 

Stödanteckningar fanns till hands, med de faktorer som Catrin Tufvesson tar upp i sin 

avhandling (2007) som betydelsefulla för elevers koncentrationsförmåga, så vi skulle komma 

ihåg vad som studerades. I denna minneslista kunde vi efter hand markera sådant som om det 

fanns fönster i mer än ett väderstreck och vad man kunde se genom dessa, antal dörrar i 

lokalen och deras placering, om datorer fanns och i så fall hur de var placerade, eventuella 

bakgrundsljud och om förvaringen av arbetsmaterial var öppen eller sluten. Den intervjuade 

arkitekten sände oss även ritningarna på byggnaden via e-post. Vi har valt att beskriva själva 

byggnaden i kapitel 5.1. Ritningarna återfinns i bilagor I-IV. 

 

4.3 Bearbetning   

 

Vi hade redan innan intervjuerna genomfördes bestämt att inte göra någon exakt transkription 

av intervjuerna, utan att istället sammanfatta och tolka varje intervju för sig utifrån frågorna i 

våra frågemanualer. Att intervjua med hjälp av frågemanualer och samtidigt veta att allt inte 

nödvändigtvis behövde skrivas ut, gav oss frihet att ställa de följdfrågor vi önskade utan att 

behöva oroa oss för att materialet skulle bli för omfattande för att kunna bearbetas.  Vi valde 

efter intervjuerna ut vad som var väsentligt med tanke på syftet med vår studie, genom att 

lyssna på inspelningarna och samtidigt jämföra med frågemanualerna och våra anteckningar. 

Kvale (1997) skriver: ”Hur analyserar jag vad mina intervjupersoner berättat för mig för att 

berika och fördjupa meningen i vad de sagt?” (s. 166). Vi upplevde att det kom fram mycket i 

våra intervjuer som inte uttrycktes direkt muntligt och som hade varit svårt att återge vid en 

direkt transkription; Minspel, gester, suckar, pauser, leenden etcetera förmedlar också 

budskap som har tagits hänsyn till vid redovisningarna. Vissa sådana indirekta budskap hade 

vi antecknat, andra dök upp i minnet vid lyssnandet till inspelningarna. Ett samtals förlopp 
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bestäms, enligt Kvale (1997), både av intervjuare och av den intervjuade. En intervjusituation 

är ett socialt samspel, där intervjuuttalandena speglar intervjuarens konstruktiva bidrag till 

svaren. Hur den intervjuade svarar beror alltså delvis på hur frågorna ställs, inte endast på 

frågornas ordalydelse. Användandet av diktafon gjorde det möjligt för oss att i efterhand även 

lyssna på hur vi själva verkligen hade uttryckt oss, vilket hjälpte oss att tolka vad de 

intervjuade ville ha sagt. 

 

Varje intervju redovisas för sig, dessutom finns det en sammanställning av dessa i kapitel 5, 

vilket inleds med en beskrivning av skolans lokaler. Att göra denna beskrivning underlättades 

av våra stödanteckningar från rundvandringen som kunde jämföras med ritningarna. Om vi 

endast hade haft tillgång till antingen anteckningar eller ritningar hade det varit svårt att göra 

en neutral beskrivning och samtidigt få med de faktorer som skulle kunna påverka 

koncentrationsförmågan hos elever med ADHD. 

 

Vid sammanställningen och analysen av intervjuerna utgick vi från våra frågemanualer. De 

olika respondenternas svar jämfördes och redogjordes för utifrån innehållet, varje 

frågeställning för sig. Vi noterade likheter och skillnader och funderade över varför 

respondenterna svarat som de gjorde. Även våra egna tolkningar av svaren finns med.  

 

4.4 Validitet och reliabilitet 

 

När vi läste bakgrundslitteratur och genomförde intervjuer dök det upp många intressanta 

frågor som inte hade direkt med vårt arbetes syfte att göra. Vi arbetade kontinuerligt med att 

kontrollera att arbetet verkligen höll sig inom det område vi hade valt att undersöka och vår 

bedömning är därför att studien har god validitet. 

 

Vi inser dock att det med ett så begränsat underlag som vi har haft, kan vara svårt att 

generalisera studiens resultat. Vi förutsatte innan studien påbörjades att själva byggprocessen 

oftast går till på ett likartat sätt, men vi förstod under arbetets gång att det kan skilja mycket 

mellan exempelvis olika kommuner. Gällande just den skola vi undersökte var både 

skolpersonal och arkitekt delaktiga redan från idéstadiet och hade möjlighet att påverka 

politiska beslut angående byggnationen. Så är inte alltid fallet. Det är inte heller alltid som 

skolpersonal, föräldrar och elever har möjlighet att påverka beslut under pågående 

byggnation, som i vårt fall. Vårt syfte med studien var att undersöka huruvida hänsyn tas till 

de särskilda förutsättningar i den fysiska miljön som elever med diagnosen ADHD gynnas av 

gällande sin koncentrationsförmåga, vid nybyggnation av en skola. Vi ville också undersöka 

om dessa hänsyn märktes på plankonstruktionen och om miljön på den färdiga skolan går att 

anpassa efter enskilda elevers behov. Vi tror att undersökningens reliabilitet kan vara god om 

förutsättningarna för byggnationen liknar dem i vår undersökning. Om man skulle undersöka 

en skola där antingen skolpersonal, föräldrar, elever eller arkitekt varit mindre delaktiga, 

skulle kanske resultatet kunna bli ett annat.  

 

4.5 Etik 

 

Enligt Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002) bör man inför varje vetenskaplig undersökning väga värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

uppgiftslämnare samt för tredje person. Man skriver också att det närmast vore oetiskt att 

avstå från att bedriva forskning kring faktorer som kan komma att t ex förbättra människors 

hälsa och livsvillkor eller höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan 
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utnyttja sina egna resurser. Som exempel på sådan forskning tas bland annat upp studier som 

belyser samband mellan arbetsmiljöfaktorer och psykiska och fysiska störningar. Vår studie 

inriktade sig just på elevernas arbetsmiljö och hur den påverkar deras mentala funktioner 

(koncentrationsförmågan). Vi tror att vår studie kan bidra till att hjälpa elever med 

koncentrationssvårigheter att få en mer funktionell arbetsmiljö, vilket gör studien väl 

motiverad. 

 

Alla respondenter informerades om syftet med vår studie, om att det var frivilligt att delta och 

att man när som helst kunde avbryta en intervju. Vi frågade också om de var intresserade av 

att ta del av vår studie när den blev färdig, vilket samtliga tillfrågade var.  

 

Eftersom vi genomförde en fallstudie behövde vi vara extra uppmärksamma på 

konfidentialitetskravet - det kunde vara svårt att garantera fullständig anonymitet, bland annat 

eftersom vi ville bifoga ritningar över skolan vilket kan göra den identifierbar. För att försvåra 

möjligheterna till identifiering valde vi att inte använda fotografier av lokalerna. Vi upplyste 

alla respondenter om att de inte skulle nämnas vid namn och om att vi skulle förvara vårt 

arbetsmaterial så att obehöriga inte kunde komma åt det, tills vårt arbete var godkänt då 

anteckningar, och ljudupptagningar skulle förstöras. De personer vi valde att intervjua var 

stolta över sin skola och vi fick uppfattningen att de gärna ville berätta om den. Därför tror vi 

inte, om skolan skulle identifieras av någon, att vår studie kan medföra några negativa 

konsekvenser vare sig för respondenterna eller för tredje person (exempelvis skolans elever). 

Arkitekten ville gärna ha med arkitektbyråns namn på de bifogade ritningarna, ett önskemål 

som vi har tillgodosett.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 
5.1 Beskrivning av skolbyggnaden 

 

Ritningar över skolan finns bilagda i slutet av detta arbete, (bil I-IV). 

 

5.1.1 Skolans utrymmen och hur de är tänkta att användas – en översikt. 

 

Verksamheten är organiserad i två F-9 spår och varje spår är indelat i tre arbetslag. Den 

ursprungliga skolans byggnader har fått en genomgripande upprustning och har byggts 

samman med en helt nybyggd del för att man både fysiskt och organisatoriskt ska kunna få en 

röd tråd genom skolåren. I den ursprungliga byggnaden (se bil I) finns nu klassrummen för åk 

F-2, åtta stycken indelade i fyra olika hemvister. Dessa klassrum är placerade längs skolans 

ytterväggar i tre väderstreck. Varje hemvist har en egen ingång och eget kapprum. I 

byggnadens mitt finns en atriumgård med glastak, där skollunch för åk F-3 samt mellanmål 

för fritidshemmet serveras. Där finns också ett uppehållsutrymme som används både av 

fritidshemmet och som samlingssal under skoltiden, ett litet serveringskök samt två 

planerings-/arbetsrum för personalen. Ett antal grupprum finns utspridda i byggnaden. 

Korridorerna är smala och inte avsedda att möbleras för studiesituationer. 

 

I den nya sammanlänkade byggnaden (se bil II och III) är den del som innehåller klassrum för 

årskurs 3-9 byggd i två plan. När eleverna har slutat årskurs 2 flyttar de in i den nya 

byggnaden för att gå resten av sin grundskoletid där, antingen på bottenvåningen eller på övre 

plan beroende på vilket spår de tillhör. Klassrummen ligger på rad i årskursordning på båda 

våningarna, med årskurs 3 närmast F-2-byggnaden. Organisatoriskt tillhör årskurs 3 F-2:s 

arbetslag. Korridorerna i den nya byggnaden är rejält tilltagna, med oregelbunden bredd, och 

är tänkta att användas som studieytor. På andra sidan studieytorna, inåt byggnadens mitt, finns 

grupprum av varierande storlek, nästan lika många som antalet klassrum. Utrymmen avsedda 

för specialpedagogiska insatser finns på varje våning. 

 

Varje arbetslag i åk 4-9 har sin egen hemvist med egen ingång, klassrum och grupprum. 

Personalen i varje arbetslag har ett gemensamt planerings-/arbetsrum med plats för åtta 

personer. I den nya skoldelen är dessa arbetsrum belägna bredvid varandra, mitt emellan 

klassrummen avsedda för årskurs 6 respektive årskurs 7. Korridoren är smalare här också, 

med en glasad dörr, vilket medför en typ av avgränsning mellan mellan- och högstadiet. 

 

Skolans gemensamma utrymmen är placerade i centrum och på andra sidan den nybyggda 

delen, som här är byggd i endast ett plan. Där finns personalrum, bibliotek, fritidshemslokaler, 

slöjdsalar, bildsal och hemkunskapssal. Det finns även en del för administrativ personal och 

skolledning samt kopieringsrum och mötesrum i anslutning till dessa. 

 

Skolans nybyggda huvudentré är samtidigt en förbindelselänk till en tredje huskropp (se bil 

IV), som är en tillbyggnad till den ursprungliga skolans gymnastiksal. Här finns matsal för 

årskurs 4-9, elevcafé och aula i en och samma lokal för att kunna erbjuda ett flexibelt 

användande. Skolans kök, musiksal samt utrymmen för skolsköterska och kurator återfinns 

också i denna del av byggnaden. 
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5.1.2 Lokalernas utformning avseende faktorer som kan påverka koncentrationsförmågan 

hos elever med ADHD. 

 

I skolans ursprungliga del (bil I) där åk F-2 huserar har samtliga klassrum, utom ett, fönster 

med utsikt över skolgårdens lekytor. Ett klassrum har utsikt över parkeringsplatsen, dock med 

en liten lekyta emellan. Det finns mellan två och fyra dörrar till varje klassrum, alla glasade 

helt eller delvis. Dörrarna leder antingen till intilliggande klassrum, grupprum eller korridor, 

vilket innebär att man har utsikt även över dessa ytor. Varje klassrum har alltså utsikt åt minst 

tre olika väderstreck. Tre grupprum ligger längs byggnadens ytterväggar och har därför även 

de utsikt över skolgården, de två resterande grupprummen, som är placerade i byggnadens 

mitt, har istället fönster mot atriumgården. Ett klassrum och två grupprum har sina fönster i 

söderläge. Hur man har ordnat förvaringen skiljer sig mellan de olika rummen. Vissa har 

nästan allt material förvarat bakom skåpdörrar eller i lådor, andra lärare har fler öppna hyllor. 

Det finns olika typer av väggdekorationer i samtliga klassrum, även om några lärare har 

begränsat dessa till olika typer av pedagogiskt material som används för ögonblicket, 

exempelvis anslag med målen för arbetsområdet. I tre av klassrummen finns kök längs en av 

väggarna. Klassrummen och grupprummen är väl ljudisolerade och arbetsbord och stolar är 

utvalda med tanke på deras ljuddämpande effekt. Den glasade atriumgården har högt i tak 

med mycket ljusinsläpp. En skulptur som ska vara ljudabsorberande hänger i taket. Inga andra 

ljudabsorbenter eller skydd mot dagsljuset ovanifrån är synliga. Det finns en mjölkmaskin 

som avger högt ljud, stående vid ena väggen. Det finns goda möjligheter att ta sig runt hela 

byggnaden i ”innerspår”. 

 

I den nybyggda delen av skolan (bil II och III), avsedd för åk 3-9, har alla klassrumsfönster 

som vetter utåt, utsikt över skolgården i nordvästlig riktning. Gardiner finns att dra för dessa 

stora fönster. I delen avsedd för åk 3-6 finns genomgångar mellan alla rum, med glasade 

dörrar. Glaspartier finns även mot studieytorna i korridoren. Detta medför att tre av fyra 

klassrum har utsikt i alla fyra väderstreck. Det fjärde klassrummet har utsikt åt tre håll. På 

delen avsedd för åk 7-9 finns inga genomgångar mellan rummen och man har där därför utsikt 

åt två eller tre olika väderstreck. Grupprummen är placerade i centrum av byggnaden med 

glasytor endast mot arbetsytorna utanför. I något fall är grupprummet samtidigt genomgång 

till biblioteket. Även här är allt väl ljudisolerat på alla vis och man kan inte höra några 

bakgrundsljud från fläktar, ventilation eller dylikt. Klassrummen är ganska små så de rymmer 

inte mycket förvaring. Den som finns är, vad vi kunde se, i stängda skåp eller lådor. Material 

förvaras istället i stora skåp utanför rummen, i arbetsytorna. Klassrumsväggarna är mycket 

sparsamt dekorerade. 

 

Lokalerna avsedda för de praktisk-estetiska ämnena, i den nybyggda huskroppen, är 

uppbyggda runt en halvmåneformad korridor som även delvis kan användas som arbetsyta. 

Lektionssalarna har stora fönster längs ytterväggarna och även stora glaspartier mot 

korridoren. Vi såg inga fördragna gardiner mot korridoren. Salarna var mycket sparsamt 

utsmyckade vid våra besök och de saknar dörrar emellan. Mittemot lektionssalarna, på andra 

sidan korridoren/arbetsytan, finns bibliotek och fritidsklubb för de äldre eleverna. Dessa 

lokaler har flera ingångar och stora glasytor längs de rundade väggarna mot korridoren. 

 

Den byggnad som innehåller matsal med mera (bil IV) är inte avsedd för aktiviteter som 

kräver koncentration, därför beskrivs den inte närmare under denna rubrik. 
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5.2 Intervju med rektor 

 

Rektor berättade att bakgrunden till ombyggnaden/nybyggnaden av skolan bottnade i ett 

politiskt intresse av att förnya och förbättra situationen för skolområdets elever. Tidigare 

fanns inom upptagningsområdet ett antal mindre skolor för årskurs F-2, 3-5, respektive F-5 

samt en skola för årskurs 6-9. Skolan för årskurs 6-9 var stor med många elever, vilket 

skapade mindre goda förutsättningar för arbetsro och ett gott klimat. Skolområdet stod också 

inför en ökning av elevtalet på grund av inflyttningar och nybyggnation av villor. Initiativet 

till förändringarna kom alltså från politiskt håll, men även rektorerna var mycket intresserade 

av att skapa F-9-skolor, utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Inlärningsklimatet och 

förutsättningarna för den sociala mognaden blir bättre med blandade åldrar på en skola, 

menade man och ville skapa en samlad kraft kring elevens utvecklingslinje. Mycket kunskap 

kring elever tappas bort vid stadieövergångar om man samtidigt byter skola, vare sig man vill 

eller inte, menade rektor. 

 

Det hela startade med ett idémöte mellan politiker, berörda rektorer och skolchef. Dessa 

utarbetade ett förslag, en idé som sedan presenterades för alla föräldrar på ett 

informationsmöte. Arbetsgrupper inrättades med elev- och föräldrarepresentanter, 

representanter för pedagogisk personal, kökspersonal, lokalvård, administration, vaktmästeri, 

arkitekt och projektansvarig från planeringsavdelningen på förvaltningen. Gruppernas arbete 

inleddes med att åka på ett antal studiebesök, sedan startade arbetet med att tänka fram vad 

man egentligen ville med skolorna - vad behövdes för att det pedagogiska arbetet skulle 

fungera? Ramar och utgångspunkter framställdes i samverkan med de fackliga 

organisationerna. Detta arbete tog några månader, sedan blev det en paus i projektet eftersom 

en av de andra skolorna i området behövde färdigställas. När arbetet kom igång igen blev det 

ganska intensivt, med täta träffar för att få klart ett underlag till ritningar. Hänsyn fick hela 

tiden tas till synpunkter från olika håll, exempelvis från föräldrar och fackliga organisationer. 

Rektor upplever att politikerna har lyssnat på de synpunkter som kommit in från olika håll. 

 

Det absolut viktigaste med byggnaden är att den ska underlätta ett naturligt samarbete. 

Samarbetet vill man ska ske spårvis från årskurs F till 9, inte parallellt mellan exempelvis två 

klasser av samma årskurs. Detta F-9-perspektiv fick inte prioriteras bort av ekonomiska skäl. 

Rektor tycker att resultatet har blivit lyckat och att samarbetet inom spåren fungerar väl. 

Däremot tvingades man avstå från delar av den planerade utemiljön, förrådsutrymmena har 

krympts och är så gott som obefintliga. Elevcaféet kunde varit större och har dessutom fått en 

mindre praktisk utformning än vad som var tänkt, vilket har medfört att en stor samlingslokal 

saknas. För att kunna samla alla elever med föräldrar behöver man nu använda idrottshallen, 

vilken disponeras av annan verksamhet och står under annan förvaltning på kvällstid. Stora 

möten kräver alltså väldigt lång framförhållning. Annat som rektor säger sig vilja ha 

annorlunda är större klassrum och mer generösa expeditionsutrymmen. 

 

Vad gäller elever med koncentrationssvårigheter menar rektor att det inte fanns någon särskild 

person som hade till uppgift att se till deras behov under byggprocessen, dock fanns en 

specialpedagog med i arbetsgruppen. En dialog pågick hela tiden mellan samtliga berörda och 

ritningar låg framme för alla att tycka till om. Rektor menar att man har satt ner foten och sagt 

att man ska ha en inkluderande undervisning och att elever inte generellt ska ha sin 

undervisning utanför klassrummet. Det finns möjligheter till individuell anpassning av miljön; 

det går att använda grupprum, det finns enpersonsarbetsbord och dessutom många glasytor 

vilket gör det enkelt för läraren att ha uppsikt över elever som arbetar utanför klassrummet. 

De elever som behöver mer struktur kan finnas i klassrummet medan de som kan arbeta mer 
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självständigt jobbar utanför. Rektor säger också att det finns gardiner som kan dras för 

fönstren samt skärmar som kan användas. Vid möten med elevhälsoteamen framgår att 

eleverna hanterar den öppna plankonstruktionen väl och att det snarare är lärarna som 

förväntar sig att eleverna inte ska göra det. Möjligheten finns också att använda hörlurar, 

mobiltelefon eller dator för att kunna koncentrera sig bättre. Rektor visar en ritning på två 

klassrum avsedda för de äldre eleverna där två minimala grupprum på lärarnas önskemål är 

inritade inuti klassrummet. Dessa finns inte i verkligheten eftersom rektor med stöd av andra 

lärare tyckte att det utrymmet behövdes för att eleverna inte skulle behöva sitta ”på varandra” 

– klassrummen är så små. Istället är skärmar inköpta som kan användas vid behov. Taket är 

dock förberett för att i en framtid, vid behov, kunna fästa väggarna där de var tänkta att vara 

placerade.  

 

Skåp för förvaring som köps in ska vara försedda med dörrar av allergiskäl. Skolan är väl 

ljudisolerad och det går att samtala precis utanför en dörr utan att det hörs in. Dessutom är 

golv, bord och stolar av ljudabsorberande material eller ljuddämpade på annat vis. 

Ventilationen har inte heller något störande ljud, enligt rektor. Man arbetar vidare med 

belysningen eftersom man har upptäckt att allmänbelysningen inte är tillräcklig för att man 

ska kunna se whiteboardtavlan, trots mätningar som gjordes i förväg. Troligtvis reflekteras 

dagsljuset i tavlan så att det blir störande blänk. 

 

”En diskussion med varje enskild elev om i vilken miljö han eller hon arbetar bäst bör ske”, 

säger rektor. ”Vi har svårt att föreställa oss vad som egentligen kan behövas”, säger rektor 

vidare, och ger exempel på en elev som arbetar som bäst med hörlurar med ett, enligt henne, 

”förfärligt oljud i”. 

 

Rektor lovade att kolla vilken annan personal (lärare eller specialpedagog) som skulle kunna 

tänka sig att prata med oss om för- respektive nackdelar med de nya lokalerna för elever med 

ADHD, samt hur man praktiskt upplever möjligheterna att anpassa lokalerna för individuella 

behov. Vi fick också en broschyr med en ritning över den nybyggda skoldelen och med 

information om hur tankarna har varit med planlösningen. I broschyren fanns också namnet 

på ansvarig arkitekt.  

 

5.3  Intervju med specialpedagog 

 
Specialpedagogens tankar kring en god lärandemiljö på denna skola är att man både tänker 

utifrån individnivå, och gruppnivå. Hon menar att det finns olika lärandemiljöer i en klass. En 

del elever vill ha musik, andra vill ha tyst, en del mår bäst när man sitter själv, andra när man 

inte har någon bakom eller framför sig. Det är viktigt att se till varje barns behov och hon 

anser att det inte är rättvist om inte varje barns behov blir tillgodosedda.  

Rättvisa är att alla är olika med olika behov och att det är viktigt att lära sig det, anser hon. 

Hon menar att föräldrar styr mycket och ifrågasätter varför en elev exempelvis endast har två 

sidor i läxa medan deras eget barn har fem. Då är det viktigt att som pedagog ha en klar tanke 

bakom det man gör och att det är elevens behov och förutsättningar som styr.   

 

I om- och tillbyggnationen av skolan har all personal som varit intresserad deltagit i 

planeringen. Alla kategorier har varit representerade, och representanterna har ”gått tillbaka” 

till sitt arbetslag och tagit del av deras åsikter, och sedan framfört dessa vid nästa 

planeringsmöte.  
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Visionen har varit inkludering, det har även varit viktigt med den ”röda tråden” i den 

pedagogiska verksamheten. Man arbetar i två spår och är uppdelade i åk F-3, 4-6, och 7-9.  

 

Angående hur man tänkt om lärandemiljön för barn med koncentrationssvårigheter så menar 

specialpedagogen att det inte finns några generella regler kring det utan att man ser till 

individen, och att man får tänka hur man kan göra i klassrummet för att skapa den bästa 

miljön för dessa elever i denna grupp. 

Specialpedagogen försöker vara i klassen så mycket som möjligt och förstärka i gruppen. Det 

kan utföras på olika sätt. Ett sätt är att ha en liten grupp i klassen som man arbetar med. Men 

det finns tillfällen då det är bäst att vara i något grupprum i stället med någon elev och nämner 

då som exempel när det gäller läsning, för då kan det vara svårt att koncentrera sig när det är 

andra ljud omkring.  

Man har tänkt mycket på inredningen i rummen, att den ska vara ljuddämpande. Stolar, bord 

och golven är av denna utformning.  

 

Man har mycket fönster i rummen, men specialpedagogen tycker att det ger en flexibilitet. 

Det är tänkt att eleverna kan sitta utanför rummet vid eget arbete men ändå ha en samhörighet 

med dem som är i klassrummet. Läraren har en överblick över de eleverna också.  

Man kan dra för gardiner om man känner att det skulle upplevas som ett störmoment. 

Rasterna i de högre stadierna sker vid lite olika tider och det kan vara en anledning till att det 

blir för mycket aktivitet utanför rummen.  

 

Budgeten har satt stopp för en del, anser specialpedagogen. Man har till exempel fått avstå 

från en del tänkta grupprum. Det finns flest grupprum, 5-6 stycken, för de äldre eleverna att 

tillgå, men det finns en tanke bakom det - de yngre eleverna är inte mogna att röra sig så 

mycket fritt under lektionstid som de äldre eleverna.  

 

Specialpedagogen tycker det är svårt att beskriva fördelar och nackdelar i den pedagogiska 

verksamheten efter ombyggnaden i och med att de har en annan pedagogisk tanke än förut. 

Inkluderingen och spårtanken är ett nytt sätt att arbeta. Många var negativa i början och man 

har samtalat mycket kring det pedagogiska upplägget. Man har fått en skola där åldrarna är 

från förskoleklass till årskurs nio och en del praktiska problem har uppkommit som 

exempelvis mobiltelefoners vara eller icke vara och mössa på eller av inomhus. Hon anser 

även att det är positivt med de olika åldrarna, men att det kan stöta på svårigheter under 

vägen. Hon tror att de som får det lättast i denna nya verksamhet är de yngre eleverna för att 

de är med från början, men hon menar att alla elever är våra elever och att alla på skolan 

värnar om denna syn.   

 

5.4 Intervju med arkitekt 

 

Arkitekten som har ritat skolan som vi valt att studera välkomnar vår studie, för han menar att 

det varken finns forskning, strategier eller mål när man ser till hur lärandemiljöer utformas på 

skolor och han anser att det hade varit bra om Skolverket hade utarbetat sådana. Han saknar 

ett forum där man diskuterar dessa frågor och menar att de som ritar skolorna själva får ”göra 

sig ett eget bibliotek”, genom att titta på andra objekt och skapa sig egna intryck och även 

prata med pedagoger, och får sedan, utifrån detta, som han uttrycker det ”plocka russinen ur 

kakan”. 

 

Idag bygger man skolor som skapar ett större utbud av möjligheter. Skolor ska kunna 

användas på olika sätt, och se till hela dagens perspektiv. Under skoldagen ska man kunna 
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använda de olika lokalerna som det passar de enskilda lärarna och eleverna bäst, och han 

nämner att ibland behöver man ”dela upp” eleverna, men att lärarna ändå vill ha en visuell 

och hörbar anslutning till klassrummet. Efter skoltid ska det finnas möjlighet att hyra ut 

lokalerna till fritidsverksamhet och då ska man även ta hänsyn till detta i planritningen. 

 

Denna skola, som vi utsett till vårt studieobjekt, kom till genom att politikerna i BUN (barn- 

och utbildningsnämnden) behövde rusta upp fyra skolor i ett område, och man beslutade sig 

för att dessa fyra skolor skulle bli två, genom att skolledningen och pedagogerna på dessa 

skolor hade en ny pedagogisk tanke med organisationen: Man ville arbeta i spår, i en F-9 

organisation. 

 

När det var klart att skolan skulle byggas om var politiker, skolchef, skolledning, fackliga 

representanter, som skyddsombud och olika pedagogiska kompetenser, med i planeringen. 

Han anser att det inte var någon smärtfri process. Det fanns missnöje i gruppen och den 

riktades mot den ekonomiska ramen. Man var rädd att projektet skulle bli för litet. Detta 

tacklades med att alla som kände sig berörda i detta projekt, däribland föräldrar, blev inbjudna 

till ett möte. Ordföranden i nämnden och förvaltningschefen var med, så alla fick insyn i 

projektet. Man ville visa att det inte fanns några skumma avsikter utan att alla gjorde sitt bästa 

för att projektet skulle bli så bra som möjligt. 

 

På vår fråga om det fanns några speciella prioriteringar man tog hänsyn till i byggnationen så 

menar arkitekten att det var skolledningen som var bestämd på att det var F-9 organisationen 

som man skulle tänka utifrån. Specialpedagogen värnande om det inkluderande arbetssättet, 

att det var viktigt i planeringen. Arkitekten kände att han var med i tankarna kring 

pedagogiken, och menar att pedagogerna även ”blev arkitekter” när man planerade 

byggprojektet. 

 

I och med en begränsad ekonomi, så var det en del förslag som man fick ”pruta” på. Han 

kallar det för osthyvelsprincipen och menar att man fick begränsa och skära ner på en del 

ställen. Alla var delaktiga i de besluten och man kan nämna som exempel att några klassrum 

blev mindre, likaså kapprummen. Man fick även slopa några grupprum och vissa 

tilläggsfunktioner försvann. 

 

Arkitekten funderade på om han tolkat vad de sagt på rätt sätt. Han menar att det finns bara en 

chans, och ibland är inte allt klockrent och utrymmena används inte som det är tänkt. Han 

anser att det är hans uppgift att förekomma och hitta andra alternativ och lösningar till de 

olika förslag som framkommit. 

En god lärandemiljö för honom är att det finns möjlighet att få lugn och ro, att man tänker på 

en god ljudmiljö. Att det finns trivsel, trivsamma lokaler och att det ska kännas trevligt att 

arbeta där. Likaså tycker han att det är viktigt att det ska vara modernt, att sättet man arbetar i 

arbetslivet präglar skolmiljön och att det ska spegla av sig att det sker aktivitet. Han tycker att 

eleverna ska tycka det vara kul med de estetiska ämnena, och vill värna om dem i skolan och 

vill att det ska vara mer ateljéarbete. 

 

När det gäller barn med koncentrationssvårigheter så anser inte arkitekten att det är en bra 

skola. Det har inte tagits upp som en prioriterad fråga i planeringen, men han anser att det 

skulle behövas. Enligt honom har man fört en diskussion om detta i ett tidigt läge i 

planeringen men inte ansett det som så viktigt. 

Han menar att rummen kan uppfattas som splittrande. Man får individanpassa och möblera 

rummen efter egna önskemål i klasserna. 
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En specialpedagog har funnits med i planeringen. Ett större rum för specialpedagogisk 

verksamhet har byggts. En av anledningarna till detta har varit olika syn i kollegiet på hur den 

specialpedagogiska verksamheten ska vara uppbyggd. 

 

Som en viktig aspekt vid ny- och ombyggnation är att det ska finnas en tillgänglighet för alla. 

Elever med synsvårigheter, rörelsehinder, allergier, det är många parametrar som står i fokus. 

Ofta möter man dem som han kallar för ”enfrågemänniskor” som gör det till sin uppgift att 

värna om en sak och allt ska vara superperfekt när det är nytt. Det finns inga riktlinjer för 

kognitiva funktionshinder, det har låg prioritet och det är något som arkitekten vill höja upp. 

 

Om han sammanfattar och ser till för- och nackdelar med den nya skolan så anser han att 

skolan kan erbjuda många möjligheter. Det finns en tanke, men den kan också ge problem. 

Han kan känna, att barn med koncentrationssvårigheter kan komma i kläm. Han menar att det 

kan bli lite för ambitiöst med att erbjuda många möjligheter och att det kan ge ett splittrat 

intryck, som till exempel att det finns många fönster och dörrar i rummen men att man kan 

låta bli att använda en dörr genom att hänga ett draperi för. Eller att sätta upp gardiner vid 

fönstren som man kan dra för vid behov.  Ljudmiljön är bra, det är tyst, det ligger ett lugn i 

skolan. Detta beror bland annat på val av golv och möbler som är ljuddämpande. 

 

Som arkitekt och skapare till skolan så känner han huset bättre än någon annan. Han kan med 

sina erfarenheter förklara tankarna kring varför det blev som det blev och hur man planerat att 

använda de olika rummen. Han släpper aldrig ett projekt utan återkommer ibland för att se hur 

det fungerar. 

 

5.5 Intervju med pedagog 

 

Pedagogen som vi intervjuade arbetar i en åk 2, med 15 elever. I klassen finns tre elever med 

speciella behov. En av eleverna har koncentrationssvårigheter, en är särskoleelev och en har 

försenad talutveckling.  

 

En god lärandemiljö för pedagogen är att det är lugn och ro i klassrummet. Det ska tillåtas 

diskussioner men i ordnade former. Hon tycker det är betydelsefullt att eleverna vet vad de 

ska göra, och att det är viktigt att lyfta målen i de olika ämnena. Pedagogen är noga med att 

skapa en tydlighet, ramar och struktur i arbetet. Hon tycker att hon har höga krav på barnen 

men att det skapar en trygghet. Barnen vet vad de ska göra och även föräldrarna, genom att 

målen skickas hem. Genom det får föräldrarna också veta vad som krävs i de olika ämnena. 

 

När det gäller särskoleeleven så tog specialpedagogen hand om denna elev mycket innan det 

alldeles nyligen anställdes en assistent. Eleven var tidigare med på genomgångarna i 

klassrummet tillsammans med de andra eleverna men pedagogen menar, att man pratade över 

elevens huvud. Det var endast kroppsligen som hon närvarade. Eleven är nu med i de kreativa 

ämnena, annars har hon helt andra arbetsuppgifter. Detta har beslutats i överenskommelse 

med elevens föräldrar. 

 

När ombyggnationen planerades var inte pedagogen med i de besluten, hon menar att man 

inte kan engagera sig i allt. Hon valde istället att vara mer delaktig i gruppindelning och det 

pedagogiska upplägget till ”spårtanken”. Man har valt att dela in skolan i två spår, i 

årskurserna F-9. Pedagogen upplever att det finns mycket ”barnsjukdomar” i den nya 

organisationen när det gäller att hitta nya arbetslag, nya sätt att arbeta på över åldersgränserna 

och nämner att de endast vid en temadag arbetat åldersövergripande. Det finns tankar att man 
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kan redovisa arbeten för varandra, och hon tror och hoppas att samarbetet kommer att 

utvecklas. Ett hinder som pedagogen nämner är, att i det ”spåret” som hon arbetar, där har 

högstadiet sina klassrum på ovanvåningen och det kan skapa svårigheter för de yngre barnen. 

En del av eleverna har uttryckt att de känner det obehagligt att gå en trappa upp. 

Byggnadstekniskt gick det inte att göra på något annat vis. Det andra spåret har alla 

klassrummen på samma våning. 

 

När det gäller lärandemiljön för barn med koncentrationssvårigheter så nämner pedagogen att 

det är en fördel med de glasade dörrarna så att hon har en överblick och ser in till eleven. Hon 

menar också att det kan vara till en nackdel för det kan skapa en oro när man ser in till 

varandra. I grupprummet vid sidan av klassrummet kan förskoleklassen ha fri lek och det kan 

vara störande för eleverna i klassrummet. För att minska på svårigheterna har hon satt upp 

gardiner mellan rummen och på glasdörrarna har hon satt upp bilder för att skärma av, men 

inte täckt det helt för att kunna ha lite koll. Hon säger att man kommer på lite efter hand hur 

man ska göra för att få det bra. En fördel är att ljudisoleringen mellan rummen är mycket 

bättre än tidigare. 

 

När det gäller eleverna med speciella behov så har pedagogen placerat eleven med 

koncentrationssvårigheter närmast sig själv längst fram i klassrummet och det finns en hel 

vägg bakom. Skolbänken står vid sidan av ett fönsterparti med riktning ut mot skolgården. 

Det finns gardiner som man kan dra för vid behov. 

Särskoleeleven har sin plats längst bak i klassrummet där det finns ett fönsterparti mot ett 

grupprum där förskoleklassen har ett lekrum. Eleven är ibland i ett grupprum där hon kan vara 

själv en stund. Där sitter hon med ryggen mot en vägg, och enligt pedagogen så fungerar det 

bra för kortare stunder. Åk 2 har sitt klassrum i den gamla men ombyggda delen av skolan 

och pedagogen berättar att innan ombyggnaden kunde de även använda korridorerna till 

enskilt arbete, men nu leker F-klassen där och det har även byggts en matsal, så nu kan de inte 

vara där. I gengäld har det byggts ett grupprum i anslutning till klassrummet. Bakom matsalen 

finns det ett rum som de kallar hobbyrum. Där finns projektor och möjlighet för flera barn att 

samlas samtidigt.   

I klassrummet finns det även en köksdel som enligt pedagogen begränsar möbleringen. Hon 

tycker om att det finns fria ytor på golvet där man kan sitta, när man vill ha eleverna samlade. 

 

Det finns en viss skillnad på lokalerna mellan de lägre och de högre stadierna. Det finns fler 

grupprum på de högre stadierna, och bibliotek och det man kallar fritidsklubben ligger inte i 

anknytning till ytterväggarna, vilket gör att man inte har utsikt över lekande barn från dessa 

lokaler. 

 

För att anpassa lärandemiljön för olika behov så har pedagogen möjlighet att erbjuda hörlurar 

till eleverna för att stänga ute ljud. I samråd med eleverna har de valt att under arbetet i 

klassrummet ha lite tyst musik på. Det finns skärmar som kan användas för att dela av 

klassrummet när det behövs. Vid en datorplats finns en bokhylla som även den skärmar av 

insikten till intilliggande grupprum. Bord och stolar är ljuddämpande och stolarna är lätta att 

ställa in och att anpassa till varje elev.  

 

Det finns några saker som pedagogen ser som en nackdel i ombyggnationen och det är främst 

matsalen där ljudnivån blir alldeles för hög. Vid varje sittning vistas 60 elever samtidigt i 

lokalen. Vid frågan om det måste vara så många elever samtidigt så menar pedagogen att det 

logistiskt inte går att genomföra på något annat sätt. Matsalen har en takhöjd på flera meter 

och ett stengolv som gör att ljudvolymen lätt höjs. Taket är av glas och det finns risk för att 
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det kan bli för varmt under våren och sommaren när solen lyser in. En tanke finns hur man 

kan åtgärda det, genom att hänga upp tyg kan det absorbera både ljus och ljud.  

Hon tycker att barnen har fler möjligheter att springa runt än tidigare och att de får påminna 

dem att de ska gå tyst och vara vid sin hemvist. 

Det finns även en del småsaker som man kommer på efter hand, anser hon. Som exempel 

nämner hon färgval på väggarna. Man har valt övervägande vita väggar och det blir lätt 

sjangserat. 

 

Hon ser det som pedagogernas uppgift att ha kunskaper om hur lärandemiljön bäst kan 

planeras, och menar att de får framföra sina åsikter till arkitekten. Hon ser inte det som 

arkitektens uppgift att kunna det. Hans uppgift är att lyssna in, vilka behov och önskemål som 

finns. 

 

I det stora hela trivs hon bra i den nya skolan och tycker det är härligt att arbeta i en ny och 

fräsch miljö med många möjligheter. 

 

5.6 Intervjuer – sammanställning och analys 

 

I vårt arbete har vi har valt att intervjua fyra olika yrkeskategorier, rektor, specialpedagog, 

arkitekt och pedagog. De har olika erfarenheter av nybyggnationen på denna skola när det 

avser organisation och det pedagogiska arbetet. Vi har försökt att ställa ungefär likartade 

frågor till samtliga deltagare. 

 

När denna skola, som vi bestämde oss för att studera närmare, skulle renoveras och byggas 

om är alla fyra som vi intervjuade ense om att de som var intresserade av att komma med 

åsikter och tankar kring hur skolan skulle utformas hade möjligheter till detta. Pedagogen som 

vi intervjuade var, efter eget beslut, inte med i planeringsgruppen, medan de övriga tre deltog. 

Hon menade att hon ändå blev informerad och fick ta del av de idéer som föreslogs och de 

andra ansåg också att man delgav sina kolleger information och på så vis hade alla 

möjligheter att påverka. 

 

Det fanns vissa pedagogiska tankar kring projektet som skulle införlivas och beaktas när man 

planerade. En pedagogisk tanke är att elever från F-9 ska arbeta i ”spår” och rektor menar att 

tanken med detta är att man ska skapa en samlad kraft kring det pedagogiska arbetet i de olika 

åldrarna. Arkitekten hade också med sig direktiv om spårtanken när han ritade skolan. Enligt 

rektor fungerar arbetet i spår bra, men både specialpedagogen och pedagogen i åk 2 tycker att 

de inte riktigt har kommit igång med det arbetet, och de menar att det är mycket mer man kan 

arbeta vidare med. Det gäller att hitta nya sätt att arbeta på över åldersgränserna och hitintills 

har de endast vid en temadag arbetat åldersövergripande. Man har funderingar på att man till 

exempel kan redovisa arbeten för varandra, och de tror och hoppas att samarbetet kommer att 

utvecklas. Det blev dock tydligt, efter våra intervjuer, att det var skolledningen som initierat 

och drivit spårtanken. 

 

Utformningen av skolan skulle anpassas efter ”spårtanken” så att förutsättningarna för detta 

arbete skulle bli så enkelt som möjligt. Tankarna kring en god lärandemiljö fanns med i 

planeringen men åsikterna kring vad det innebär finns det olika funderingar kring. Både 

arkitekten och pedagogen anser att en god lärandemiljö innebär att det finns möjlighet att få 

lugn och ro, att man tänker på en god ljudmiljö. Att det finns en trivsel, trivsamma lokaler och 

att det ska kännas trevligt att arbeta där. Specialpedagogen menar att en god lärandemiljö är 

att man både tänker utifrån individnivå, och gruppnivå, och att det finns olika lärandemiljöer i 
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en och samma klass. Specialpedagogens avvikande uppfattning om vad en god lärandemiljö 

innebär kan troligtvis härröras till hennes fördjupade utbildning kring just dessa frågor. 

 

Ett annat direktiv från skolledningen är att elever i behov av särskilt stöd ska inkluderas i den 

ordinarie verksamheten. Samtlig personal på skolan är medveten om detta, men vid 

intervjuerna med specialpedagogen och arkitekten framkom att det bland personalen funnits 

olika åsikter kring det pedagogiska upplägget, både gällande spårtanken och inkludering. 

Personal från olika skolor och årskurser, med olika erfarenheter och traditioner, ska nu 

samarbeta utifrån en gemensam grundsyn, vilket inte har gått helt smärtfritt. Trots 

inkluderingsambitionerna har inte denna aspekt getts något större fokus under byggprocessen. 

Eventuellt kan spårtanken och det faktum att två skolor med olika traditioner skulle bli en, ha 

överskuggat tankarna på hur elever i behov av särskilt stöd skulle påverkas i en skola med 

mycket fönster, dörrar och oregelbundna rum.  

 

På frågan om vem som under byggprocessen hade till uppgift att bevaka att hänsyn togs till 

elever med koncentrationssvårigheter, fick vi olika svar från respondenterna. Rektor svarade 

att alla personalkategorier var representerade i de arbetsgrupper som jobbade speciellt med 

byggprojektet. Ingen särskild person hade till uppgift att se till dessa elevers behov, men en 

specialpedagog fanns med i arbetsgruppen. Detta kan tolkas som att rektor anser att 

specialpedagogen hade ett visst ansvar för dessa frågor. Arkitekten menade att det var 

specialpedagogen som värnade om det inkluderande arbetssättet, men inte specifikt om elever 

med koncentrationssvårigheter. Specialpedagogen har dock inte sett detta som sitt uppdrag, 

utan har istället haft spårtanken i fokus, säger hon. Hon har även värnat om att det ska finnas 

grupprum, för att göra verksamheten mer flexibel. Pedagogen tyckte att det var alla 

pedagogernas ansvar att se till att miljön i den nya skolan anpassades till elever med 

koncentrationssvårigheter. Under byggprocessen hade ju samtliga anställda möjlighet att 

komma med synpunkter. Dessa skilda svar kan tolkas som att det inte fanns någon speciell 

person vars uppgift var att se till behoven hos barn med koncentrationssvårigheter. Fokus låg 

istället på att få en fungerande skola för det stora flertalet elever och att enskilda behov får 

lösas efterhand som de uppkommer. 

 

Skolans genomsiktlighet, vilket innebär att det finns fönster både ut mot skolgården, in mot 

gemensamma utrymmen och mellan lektionssalar, är en av de saker som skulle kunna 

uppfattas som störande för koncentrationen, exempelvis för elever med ADHD. Rektor 

uppfattar istället detta som positivt. Hon säger att glasytorna ger möjlighet för läraren att ha 

uppsikt över elever som arbetar utanför klassrummet. Det ger en flexibilitet eftersom man kan 

använda gardiner eller skärmar för att skapa avskildhet. Frågan har även diskuterats i 

elevhälsoteamet, enligt rektor, där det framkom att eleverna hanterar den öppna 

plankonstruktionen väl - det är istället lärarna som förväntar sig att eleverna ska ha 

svårigheter med detta. Även specialpedagogen anser att glasytorna bidrar till flexibilitet. Man 

kan, om man vill, sitta utanför klassrummet men ändå känna samhörighet med resten av 

gruppen. Om man skulle uppleva fönstren som ett störmoment finns det gardiner att dra för. 

Pedagogen nämner att det är en fördel med de glasade dörrarna så att hon kan se in till elever 

som arbetar i grupprum, samtidigt som hon uppger att det kan skapa oro när man ser in till 

varandra. Hon har löst detta genom att använda gardinerna som hon drar för vid behov. 

Eleven i hennes klass som är diagnostiserad med ADHD är placerad vid ett fönster. Här dras 

gardinen för när elever från andra klasser har rast utanför. För att begränsa genomsiktligheten 

för eleverna har pedagogen tejpat upp bilder i elevernas ögonhöjd på de glasade dörrarna 

mellan rummen. Själv har hon överblick genom att se ovanför eller kika vid sidan av dessa 

bilder. Arkitekten tycker att den nya skolan erbjuder många möjligheter, men den kan också 
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ge problem. Han tror att elever med koncentrationssvårigheter kan komma i kläm. Det kan ge 

ett splittrat intryck genom att det finns många fönster och dörrar, men möjligheten finns att 

låta bli att använda en dörr genom att exempelvis hänga ett draperi för, eller att hänga upp 

gardiner som man kan dra för vid behov.  

Det verkar som att respondenterna är överens om att flexibiliteten är värdefull. De anser att de 

många glasytorna skapar fler möjligheter än problem, vilket ger en mer nyanserad bild av hur 

lokalerna påverkar elever med koncentrationssvårigheter. 

 

Av ekonomiska skäl har skolan fått dra in på några grupprum som var tänkta i början av 

planeringsarbetet. Likaså har några klassrum blivit mindre än som var planerat från början. I 

några klassrum var det planerat att det skulle finnas ett grupprum i klassrummen men de togs 

bort för att göra klassrumsytan större. Avskärmningsmöjligheter kan man istället ordna 

genom att sätta upp skärmväggar när man behöver avgränsa rummet. 

 

Samtliga intervjupersoner är positiva till valet av inredning. Skåp för förvaring har köpts in, 

vilka är försedda med dörrar både av allergiskäl och för att minska synintryck. Skolan är väl 

ljudisolerad, det är tyst och det ligger ett lugn över skolan och det går att samtala precis 

utanför en dörr utan att det hörs in, menar de. Dessutom är golv, bord och stolar av 

ljudabsorberande material eller ljuddämpade på annat vis. Endast pedagogen nämnde ett ställe 

i skolan, närmare bestämt i matsalen för de yngsta eleverna, där ljudnivån är alldeles för hög, 

beroende på att det är för många elever som vistas där samtidigt. Hon anser att det är för högt 

i taket och att golvmaterialet av sten gör att ljudvolymen lätt blir för hög. En annan synpunkt 

hon också nämnde angående matsalen är att taket är av glas vilket kan göra att matsalen blir 

för varm och solen kan irritera. De har beställt en ljudabsorberande takdekoration som även är 

tänkt förhindra att solljuset blir för skarpt, men pedagogen är lite fundersam över om det 

kommer att bli en tillräcklig åtgärd. Något annat man gör för att avskärma ljud och 

individanpassa lärmiljön är att använda hörlurar till eleverna, antingen musik eller för att få 

det tyst. 

Ljudmiljön i skolan är i stort sett mycket god. Detta beror troligtvis på att man särskilt har 

tänkt på detta under byggprocessen. Väggar, golv, möbler – allt är utvalt med tanke på 

ljudmiljön, vilket gynnar de med koncentrationssvårigheter. 

 

De för- och nackdelar som de intervjuade kan se med den nya skolan skiljer sig. 

Specialpedagogen tycker det är svårt att beskriva för- och nackdelar i den pedagogiska 

verksamheten efter ombyggnaden eftersom de nu har en annan pedagogisk tanke än tidigare. 

Inkluderingen och spårtanken är ett nytt sätt att arbeta och det kan ta tid innan man hittar en 

bra arbetsform att arbeta efter. Pedagogen tycker att skolan skapar många nya möjligheter, 

men ser även nackdelar och nämner de glasade dörrarna. Det är bra att ha en överblick och att 

man kan se in till eleven som är i ett grupprum vid sidan om klassrummet. Men hon menar 

också att det kan vara till en nackdel eftersom det kan skapa oro när man ser in till varandra. 

Arkitekten anser också att skolan kan erbjuda många möjligheter. Det finns en tanke, men den 

kan också ge problem. Han kan känna, att barn med koncentrationssvårigheter kan komma i 

kläm. Han menar att det kan bli lite för ambitiöst att erbjuda många möjligheter och att det 

kan ge ett splittrat intryck, som till exempel att det finns många fönster och dörrar i rummen, 

men att man kan låta bli att använda en dörr genom att hänga ett draperi för. Eller kan man 

sätta upp gardiner vid fönstren som man kan dra för vid behov. 

Ett dilemma kan vara att rummen inte används som det var tänkt från början, menar 

arkitekten. Svaret kan man inte få förrän lokalerna börjat användas, det är först då för- och 

nackdelarna märks.  
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Arkitekten visade stort intresse för den här studien eftersom han saknade riktlinjer för hur 

lärandemiljöer ska utformas. Han tycker att det ibland kan vara svårt att bilda sig en 

uppfattning om hur en skola kan se ut endast genom att skapa sig egna intryck genom samtal 

med pedagoger och studier av andra skolor. Man skulle kunna förvänta sig att det finns fler 

riktlinjer för hur skolbyggnadens lärandemiljöer ska utformas, eftersom Sverige anslutit sig 

till Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) som betonar att skolorna ska ge 

plats för alla barn, utan hänsyn till deras fysiska, intellektuella, sociala, emotionella, språkliga 

eller andra förutsättningar. Det finns riktlinjer, utfärdade av Boverket, för de flesta 

funktionsnedsättningar, dock inte för elever med kognitiva orienteringshinder exempelvis 

ADHD. Arkitekten menar att Skolverket har så många riktlinjer kring allt möjligt och han var 

förvånad över att det inte fanns några riktlinjer rörande just lärandemiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

6. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 

 
6.1 Sammanfattning 

 

Syftet med studien har varit att undersöka huruvida hänsyn tas till de särskilda förutsättningar 

i den fysiska miljön som elever med diagnosen ADHD gynnas av, gällande sin 

koncentrationsförmåga, vid nybyggnation av en skola. Avsikten var att ta reda på om dessa 

hänsyn märks i plankonstruktionen och om det finns möjlighet att anpassa miljön till enskilda 

elever. Vi har i vår studie kommit fram till att någon större vikt inte har lagts vid den fysiska 

miljön med tanke på elever med diagnosen ADHD vid den ny- och ombyggnation som vi har 

studerat. Man fokuserar mer på flexibiliteten i lärandemiljön överlag och ser till möjligheter 

att anpassa miljön efter varje elevs behov.   

 

6.2 Diskussion 

 

Skolbyggnaderna har förändrats över tid och det har då tagits hänsyn till vilken funktion man 

strävar efter i byggnaderna. Under 1970- talet tog man fasta på en ny pedagogik och enligt 

arkitekten Patric Bjurström (2004) skulle byggnaderna vara ett verktyg för undervisningen 

och han kallade dem ”den tredje pedagogen”. Det är viktigt att alla elever får sina behov 

tillgodosedda, och Tufvesson (2007) skriver att det finns en uttalad politisk ambition i Sverige 

att skapa en skola för alla. Därför blir man betänksam över att det inte finns några speciella 

riktlinjer för elever med koncentrationssvårigheter, när det finns riktlinjer för elever med 

funktionshinder av annat slag. Andelen elever med koncentrationsproblem ökar alltmer, vilket 

gör att det känns angeläget att man lägger större vikt vid dessa elever när man planerar 

lärandemiljön. 

 

I den litteratur vi har studerat betonar alla, oavsett om det är forskare, arkitekter eller läkare 

som specialiserat sig inom psykiatrin, att för barn och elever med koncentrationsproblem är 

det viktigt att man minskar störmomenten. Som störmoment nämner man fönster på mer än en 

sida av klassrummet, flera dörrar eller fönster i rummet, öppna förvaringsutrymmen med 

mera. Lokalerna ska vara anpassade för att flera olika verksamheter ska kunna pågå samtidigt 

utan att störa varandra. Enligt HEI-modellen (se kap 3) måste miljön anpassas till individens 

förutsättningar för att vi ska må bra – alltför intensiv stimulering kan göra att man förlorar 

kontrollen över situationen. När vi nu har genomfört våra intervjuer, observerat miljöer och 

studerat litteratur så verkar det som om man, när man planerar nya skolbyggnader, inte lägger 

någon större vikt vad som är bäst för barn med koncentrationssvårigheter, utan man menar att 

man får anpassa miljön efter de olika individerna när svårigheterna uppkommer. Man ser 

hellre till att ”öppna upp” klassrummen för att få en flexibilitet för det stora flertalet elever.  

 

Den skola som vi har studerat har en planlösning med många glasytor och dörröppningar, 

vilket Bjurström (Björklid, 2005) menar möjliggör viss övervakning, samtidigt som dessa 

genomskinliga skolmiljöer gör att det heller inte alltid är ”lätt att koncentrera sig när intrycken 

forsar fram från andra sidan glasväggen eller andra halvan av rummet” (ibid. s63). Hans 

undersökningar, liksom våra, pekar dock samtidigt på att eftersom de flesta elever klarar av 

att hantera de störmoment som rumsöppningarna kan orsaka önskar inte personalen ersätta 

glasväggarna med täta väggar. Man använder hellre gardiner eller skärmar för att anpassa 

miljön till de elever som anses ha behov av begränsade synintryck för att kunna koncentrera 

sig. Vi funderar över om denna positiva inställning till glaspartier och öppna ytor främst 

grundar sig på de pedagogiska möjligheter som de kan bidra med, eller om det finns någon 

annan anledning? Enligt Küller (Johansson, 2007) är miljöns sociala status en av de 
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egenskaper som fångar vår uppmärksamhet och påverkar hur vi upplever hur miljön fungerar. 

Öppna volymer, stora ljusinsläpp och interna samband mellan byggnadens lokaler räknas som 

goda kvaliteter i en byggnad, enligt en studie utförd av Svenska kommunförbundet (Björklid, 

2005). Sedan en tid tillbaka byggs många hus på detta sätt - med olika möjligheter till 

flexibilitet - bostäder, butikslokaler, kontorsbyggnader etc. Denna typ av skolhus kan 

möjligen ge en känsla av hög status. 

 

Våra erfarenheter, innan vi genomförde denna studie, var att varhelst på en skola man 

renoverade och öppnade upp nya dörrhål och glasade mellanväggar kom det inom mycket 

kort tid upp gardiner eller annat för att skärma av. Ofta önskades dubbelsidiga nyckellås på de 

nya dörrarna för att förhindra elevernas ”spring” mellan rummen. Vi undrade varför man 

envisades med denna typ av planlösningar när man ändå i praktiken inte använde sig av de 

fördelar som var tänkta – genomsiktlighet och enklare genomgångar till olika lokaler. Då 

borde det vara enklare med den äldre typen av byggnader med hela väggar utan glasytor att 

hålla rena, gardiner att tvätta och dörrar som försvårar möblering. Kanske handlar det om att 

den tänkta pedagogiken och den som genomförs i verkligheten inte stämmer överens? 

Arkitekten vi intervjuade var också inne på detta spår: Det är inte förrän lokalerna börjar 

användas som man ser hur de fungerar. Han hade flera gånger fått direktiv baserade på 

önskvärda skolarbetsformer, som sedan inte genomfördes vilket gjorde lokalerna icke 

ändamålsenliga. 

 

Elever med koncentrationssvårigheter har samma behov som alla andra, men är extra känsliga 

för sinnesintryck. För dessa elever, som tillsammans är långt fler än de ca 5% som har 

diagnosen ADHD, är det väsentligt att kunna skärma av störande intryck. Dessa elever har 

svårt att skilja viktigt från oviktigt, vilket medför att deras hjärnor måste registrera och 

bearbeta alla intryck, även de intryck som vi andra med automatik sorterar bort. Men vi tror 

att alla människor, med eller utan koncentrationssvårigheter, kan bli distraherade av sådant 

som rör sig i synfältet medan man arbetar. Vi tror exempelvis inte att man kan se eller höra 

klassen i rummet bredvid gå ut på rast utan att själv undra över när det är dags för en paus. 

Som lärare försöker man ha ständig uppsikt över allt som händer. Tufvesson (2007) menar att 

varje öppning lägger till ett rum som måste bearbetas (korridor, skolgård, grannklassrum). 

Detta gäller även den vuxne som har ansvaret för gruppen vilket skulle kunna vara en 

belastning eftersom det blir mer att ha uppsikt över. Och hur fungerar det att ”skapa mentala 

rum”, den form av pedagogik där man fångar elevernas uppmärksamhet extra intensivt, med 

många rörliga synintryck runtomkring? 

 

Den svenska skolan verkar ha hamnat i ett dilemma. Skolan förväntas använda sig av en 

pedagogik som främjar samarbete, enskilt lärande och ett forskande laborativt arbetssätt. 

Därför byggs lokaler som lämpar sig för detta, med öppenhet, glasytor och mångfunktionella 

rum. Samtidigt har Sverige anslutit sig till Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) som föreskriver att skolan ska ge plats åt alla barn, oavsett individuella förutsättningar. 

Elever med särskilda pedagogiska behov bör omfattas av det undervisningssystem som byggts 

upp för flertalet barn och en integrerad skola som framgångsrikt kan ge undervisning åt elever 

med funktionshinder, även grava sådana, rekommenderas. Många av dessa elever med 

”särskilda pedagogiska behov” gynnas inte av den pedagogik som förväntas användas av 

svenska pedagoger och inte heller av de lokaler som är byggda för denna form av 

undervisning. Detta är de flesta pedagoger medvetna om, därför sätts gardiner upp framför de 

glasade ytorna och den så kallade förmedlingspedagogiken kan tvingas leva kvar vilket gör de 

nya lokalerna mindre ändamålsenliga. Skolan verkar präglas av kompromisser och tillfälliga 

lösningar, eftersom alla pedagoger vill göra ett bra jobb.  



 45 

 

Skulle skolor kunna byggas för att underlätta individuella anpassningar, utan att den önskade 

flexibiliteten för det stora flertalet elever minskas? Vi tror det, eftersom det som gynnar elever 

i behov av särskilt stöd även gynnar övriga elever. I varje fall far nog inte något barn illa av 

att i undervisningssituationen utsättas för en mer begränsad mängd syn- hörsel- och 

känslointryck. I den skola vi har studerat tvingades man av ekonomiska skäl minska 

klassrumsstorlekarna och ta bort vissa planerade grupprum. Dessutom finns olika typer av 

fönster och dörrar i flera väderstreck i samtliga klassrum. I några av lokalerna upptas halva 

väggar av köksinredning. Alla dessa faktorer bidrar till att minska möjligheterna till 

individuellt anpassad möblering. I kombination med ett otillräckligt antal grupprum kan det 

vara svårt för en elev med koncentrationssvårigheter att få de bästa förutsättningarna för 

arbetsro. Små klassrum ökar behovet av att fördela eleverna i olika lokaler. Eftersom många 

av de glasade ytorna ändå på ett eller annat vis avskärmas av pedagogerna tror vi inte att 

flexibiliteten hade minskat av att hela väggpartier hade använts istället, till exempel mellan 

klassrum och mellan klassrum och grupprum. Några av dörrarna hade också utan att saknas 

kunnat tas bort, eftersom man låtit dem vara kvar sedan innan renoveringen för att de kanske 

kan vara ”bra att ha”. På så sätt hade det skapats fler möjligheter att möblera på ett sätt som 

gynnar samtliga elever. Men det kan också vara så att den flexibilitet som finns är tillräcklig 

för att tillgodose behoven även hos elever med koncentrationssvårigheter. Var går gränsen för 

hur mycket man ska anpassa? Och för vem? Det finns så många olika behov att tillgodose. 

 

Bengt Persson (2008) menar att en specialpedagog ska ha kunskaper att utveckla 

lärandemiljön i vid mening. Som blivande specialpedagoger är det en del av vårt uppdrag att 

bevaka att samtliga elever får en så god lärandemiljö som möjligt. Vi tycker att det är viktigt 

att man som specialpedagog ser till att skaffa sig god kunskap om vilka faktorer i miljön som 

kan hindra respektive främja koncentration och lärande. Denna kunskap är nödvändig i det 

dagliga arbetet på en skola, men också nödvändig vid om- eller nybyggnation av en skola. 

Tufvesson (2007) föreslår att det ska finnas en kunnig kontaktperson till hands genom hela 

byggprojektet, även vid planeringen av byggnadens underhåll. Detta skulle kunna vara ett 

lämpligt uppdrag för en välutbildad specialpedagog, särskilt som inga riktlinjer finns att tillgå. 

 

6.3 Metoddiskussion 

 

Vi valde att göra en fallstudie av en nybyggd skola. Vi använde oss av observationer för att 

studera byggnaden och dess lokaler, samt av intervjuer för att få reda på hur den nya skolan 

har vuxit fram och hur den fungerar i nuläget avseende vårt syfte med studien. För att få en så 

komplett bild som möjligt av hur skolan fungerar intervjuade vi befattningshavare ur fyra 

olika yrkeskategorier. Våra egna observationer, jämförda med planritningarna, öppnade för 

nya frågeställningar som vi kunde använda i intervjuerna. Vi är nöjda med vårt val av 

respondenter. Vi funderade på, för att få ytterligare djup i vår undersökning, att intervjua fler 

pedagoger som arbetar i verksamheten. Kanske våra resultat hade blivit något annorlunda då. 

Och om vi hade valt att fördjupa undersökningen genom att observera och intervjua även 

elever kanske resultatet också då hade blivit ett annat. Metoderna vi valde gav oss dock en 

god bild av just denna skola, vilket är meningen med en fallstudie – att studera ett enskilt fall 

detaljerat och djupgående.  

Vi kunde, istället för att göra en fallstudie, valt att undersöka ett större antal nybyggda skolor, 

på ett mer översiktligt plan. Då kunde enkäter ha varit lämpliga att använda som metod. Även 

på detta sätt kunde vi ha fått svar på de frågor vi ställde oss i syftet med undersökningen, men 

vi är nöjda med de metodval vi gjorde.  
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6.4 Tillämpning 

 

Vår studie visar på vikten av att som specialpedagog bevaka även den fysiska lärandemiljön 

för samtliga elever. Arbetsmiljöverket har föreskrifter om att skolans arbetsmiljöer ska vara 

anpassade till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar (Arbetsmiljöverket, AFS 

2000:42, 2 kap § 1). Det är lätt att uppmärksamheten på den fysiska miljön får stå tillbaka för 

sociala och pedagogiska frågeställningar, vilket vi har sett i vår studie. Eftersom det inte finns 

några riktlinjer för skolmiljön som lärmiljö, med utgångspunkt i behoven hos barn med 

koncentrationssvårigheter, är det extra viktigt att specialpedagogen skaffar sig den kunskap 

om detta som behövs. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

 

Eftersom det saknas riktlinjer kring hur lärandemiljön för elever med 

koncentrationssvårigheter ska utformas, finns ett behov av forskning för att få en god grund 

till att utforma sådana. Catrin Tufvesson har med sin doktorsavhandling (2007) påbörjat detta 

arbete, men mer finns att göra. Finns det något intresse för detta från Skolverket eller 

Boverket? 

 

För att få en bredare, mer nyanserad eller fördjupad bild av hur nybyggda skolor fungerar, 

skulle man exempelvis kunna: 

 intervjua fler pedagoger på en skola, som undervisar i olika årskurser 

 observera och intervjua elever i olika åldrar 

 intervjua föräldrar 

 undersöka ett större antal skolor, exempelvis med hjälp av enkäter. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

7. SAMMANFATTNING 

 
Med vår studie ville vi undersöka vilken hänsyn som tas till elever med diagnosen ADHD när 

det gäller den fysiska miljön vid nybyggnationer av skolor. Vi ville ta reda på om man 

beaktade detta i plankonstruktionen och om det finns möjligheter att anpassa miljön till 

enskilda elever. För att få svar på dessa frågor beslöt vi att göra en fallstudie, att studera 

tillkomsten och slutresultatet av om- och nybyggnation av en skola på ett djupare plan. 

 

Observationer genomfördes genom att studera lokalerna och anteckna det vi såg utifrån en 

minneslista i punktform som innehöll de faktorer som vi tyckte var betydelsefulla för elevers 

koncentrationsförmåga. Dessa anteckningar jämförde vi med planritningarna över byggnaden. 

Ett antal intervjuer genomfördes: med ansvarig arkitekt, rektor, specialpedagog, samt en 

pedagog som arbetar i den aktuella verksamheten. För att få svar på våra frågor använde vi 

semi-strukturerade intervjuer, intervjuer med frågemanualer där det finns möjlighet att bygga 

vidare på respondentens svar och ställa följdfrågor. Vi valde denna metod eftersom våra 

frågeställningar var öppna och vi ville ha möjlighet att få förtydliganden och även kunna 

fördjupa oss i enskilda frågor vid behov. 

 

Studien har sin grund i miljöpsykologisk teori, där man studerar den fysiska miljöns sociala, 

kulturella och samhälleliga betydelse för exempelvis lärande- och utvecklingsprocesser och 

som har ett interaktionistiskt synsätt - människor påverkar och påverkas av sin miljö i ett 

dynamiskt samspel. Alla individer upplever inte miljön på samma sätt eftersom miljöns 

påverkan samvarierar med bland annat individens egenskaper, förförståelse, erfarenheter, 

personlighet, sinnesstämning. Var och en konstruerar och omkonstruerar alltså sin egen 

omvärld kontinuerligt. 

Miljöpsykologisk teori, som vi beskriver den, kan hjälpa oss att förstå varför och hur barn 

med ADHD påverkas av sin fysiska miljö avseende möjligheterna till koncentration, vilket 

var syftet med vår studie. 

Vi valde att studera HEI-modellen, en modell som har utvecklats av professor emeritus 

Rikard Küller vid miljöpsykologienheten i Lund. Modellen föreskriver att aktiveringen – det 

som fångar vår uppmärksamhet - från den fysiska och sociala miljön måste anpassas till 

individens förutsättningar för att vi ska må bra. Grundantagandet är att ”individen påverkas av 

sin känslomässiga status genom den fysiska miljön, den sociala miljön, individens individuella 

förutsättningar samt valet av aktivitet.Dessa faktorer samverkar och påverkar individens 

möjlighet till koncentration” (Tufvesson, C&J, 2009, s28, vår kursivering). 
 

En av specialpedagogens viktigare uppgifter är att förebygga och undanröja hinder och 

svårigheter i olika lärmiljöer och att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev. I den här 

studien har vi kommit fram till att någon större vikt inte läggs vid den fysiska miljön med 

tanke på diagnosen ADHD, när man bygger en ny skola. Man fokuserar mer på flexibiliteten i 

lärandemiljön överlag för en majoritet av eleverna. 

För att begränsa synintryck och andra störmoment använder man sig av gardiner och skärmar. 

Däremot har man lagt vikt vid att ljudvolymen ska begränsas, därför har man gjort medvetna 

val av möbler och golv med avsikten att det ska bli så ljuddämpande som möjligt. 

 

I den skola som vi studerat har man haft fokus på ”spårtanken” vid ombyggnationen. Tanken 

med att arbeta i spår är att man ska ha ett pedagogiskt samarbete från förskoleklassen till 

årskurs nio och att byggnadens utformning ska underlätta detta. 

För att få en så bra lärandemiljö som möjligt för alla elever och för elever med 

koncentrationsproblem, som vid diagnosen ADHD, är det viktigt att se till den enskilda 
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eleven och elevernas olika behov. Det finns inget entydigt svar på vad som är bäst. Det är 

dock viktigt i sammanhanget, när man planerar en byggnad, att ha en övergripande kunskap 

om vad som försvårar eller stimulerar barns koncentrationsförmåga, för att få ett så bra 

utgångsläge som möjligt och utifrån det göra individuella lösningar. Det finns också elever 

med andra typer av handikapp som man skulle kunna studera och hur miljöns utformande 

påverkar dem. Att bygga en skola kan innebära att man försöker bygga upp lärmiljöer som tar 

hänsyn till flera olika typer av behov/handikapp hos eleverna eller att man gör som i det här 

fallet, bygger en skola och därefter väljer att försöka finna lösningar på de problem som 

uppstår efterhand. Eftersom elever med diagnosen ADHD förekommer i alla skolor och i de 

flesta klasser så hade vi förväntat oss att det var en av de faktorer som man faktiskt skulle ta 

hänsyn till, men som det visade sig att man inte ”tänkt på”. 
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Frågor till rektor  
 

 Hur tänker du kring en ”god lärandemiljö”? Vad är det för dig? 

 

 Vad var bakgrunden till att skolan skulle byggas om? 

 

 Beskriv hur själva byggprocessen gick till. Vem/vilka var med i processen? ? (Har haft 

möjlighet att påverka? Beslutsrätt?) (”byggfolk”, rektor, personal - vilka, elever, 

föräldrar, andra?) 

 

 Vilken yrkesgrupp har haft till uppgift att se till dessa behov under 

projektering/byggnation? (Vem förväntas ha kunskap om vilka förutsättningar elever 

med koncentrationssvårigheter gynnas av angående skolbyggnaden?) 

 

 Varifrån kom initiativet? Hur fortlöpte arbetet (arbetsgången)? Gjordes några större 

förändringar av ursprungsplanen under arbetets gång – varför? 

 

 Fanns det några särskilda prioriteringar? Hur blev det med dessa? 

 

 Hur stor roll har ekonomiska aspekter haft avseende byggandet (har något ”viktigt” 

behövt väljas bort av ekonomiska skäl?) 

 

 Finns det forskning som stöd för planeringen i ombyggnaden? 

 

 Är du nöjd med byggnaden? Något du skulle vilja ha annorlunda? 

 

 Hur gick tankarna kring ombyggnationen när man tänker på antalet klasser, ålder, 

integration. 

 

 Hur har ni tänkt om lärandemiljön för barn med koncentrationssvårigheter? Märks 

några speciella hänsyn till dessa elever i plankonstruktionen? 

 

 När det gäller elever med koncentrationssvårigheter, skiljer sig de lokalmässiga 

förutsättningarna åt mellan olika åldersgrupper på skolan? 

 

 Finns det möjlighet att anpassa lokalerna/miljön till enskilda elever (vid behov)? 

 

 Har ni märkt fördelar för barn med koncentrationssvårigheter efter ombyggnaden? Har 

ni märkt några nackdelar för barn med koncentrationssvårigheter efter ombyggnaden? 

 

 

Vilka andra personer kan vi kontakta för att få en god bild av hur man tänkte när man byggde 

skolan och hur man upplever det färdiga resultatet avseende elever med ADHD? (arkitekt? 

specialpedagog? någon lärare? skolchef?) 

 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på våra frågor! 

Med vänlig hälsning   

Anne och Janita 

Bilaga V 
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Frågor till Specialpedagog  
 

 Hur tänker du kring en ”god lärandemiljö”? Vad är det för dig? 

 

 Är det du som i egenskap av specialpedagog haft till uppgift att se till att barn med 

speciella behov/koncentrationsproblem blivit tillgodosedda i 

projekteringen/byggnationen? (Vem förväntas ha kunskap om vilka förutsättningar 

elever med koncentrationssvårigheter gynnas av angående skolbyggnaden?) 

 

 Hade du speciella prioteringar? Tittade du specifikt på något som du ansåg vara 

viktigt? 

 

 Hur gick tankarna kring ombyggnationen när man tänker på antalet klasser, ålder, 

integration? 

 

 Hur har ni tänkt om lärandemiljön för barn med koncentrationssvårigheter? Märks 

några speciella hänsyn till dessa elever i plankonstruktionen? 

 

 När det gäller elever med koncentrationssvårigheter, skiljer sig de lokalmässiga 

förutsättningarna åt mellan olika åldersgrupper på skolan? 

 

 Finns det möjlighet att anpassa lokalerna/miljön till enskilda elever (vid behov)? 

 

 Har ni märkt fördelar för barn med koncentrationssvårigheter efter ombyggnaden? 

 Har ni märkt några nackdelar för barn med koncentrationssvårigheter efter 

ombyggnaden? 

 

 Är du nöjd med byggnaden? Något du skulle vilja ha annorlunda? 

 

 

Tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor! 

Med vänlig hälsning   

Anne och Janita 

 

 

 

Bilaga VI 
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Frågor till Arkitekten  
 

 Skolor ser väldigt olika ut beroende på vilken tid de är byggda. Märker du några 

trender i hur man vill att en skolbyggnad ska utformas? Hur är det just nu? Vad brukar 

prioriteras? 

 

 Varifrån kom initiativet till ombyggnationen? Gjordes några större förändringar av 

ursprungsplanen under arbetets gång – varför? 

 

 Beskriv hur själva byggprocessen gick till. Vem/vilka var med i processen? vilka har 

haft möjlighet att påverka? (”byggfolk”, rektor, personal - vilka, elever, föräldrar, 

andra?) 

 

 Fanns det några särskilda prioriteringar från personalen? Hur blev det med dessa? 

 

 Hur stor roll har ekonomiska aspekter haft avseende byggandet (har något ”viktigt” 

behövt väljas bort av ekonomiska skäl?) 

 

 Finns det forskning om lärandemiljö som stöd för planeringen i ombyggnaden? 

 

 Är du nöjd med byggnaden? Något du skulle vilja ha annorlunda? 

 

 Hur gick tankarna kring ombyggnationen när man tänker på antalet klasser, ålder, 

integration. 

 

 Hur tänker du kring en ”god lärandemiljö”? Vad är det för dig? 

 

 Hur har ni tänkt om lärandemiljön för barn med koncentrationssvårigheter? Märks 

några speciella hänsyn till dessa elever i plankonstruktionen? 

 

 Vilka har haft till uppgift att se till att barn med koncentrationssvårigheter får sina 

behov tillgodosedda under projekteringen/byggnationen?  

 

 När det gäller elever med koncentrationssvårigheter, skiljer sig de lokalmässiga 

förutsättningarna åt mellan olika åldersgrupper på skolan? 

 

 Finns det möjlighet att anpassa lokalerna/miljön till enskilda elever (vid behov)? 

 

 Har ni krav från brandmyndigheten när det gäller utrymningsvägar, inredningens 

placering eller annat som ni måste ta hänsyn till i planeringen? 

 

 

Har du planritningar över hela skolan som vi skulle kunna få ta del av och använda i vårt 

arbete? Så tar vi tacksamt emot det. 

Tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor! 

 

 

Med vänlig hälsning  

Janita Ferdinandsson och Anne Månsson Bergqvist 

Bilaga VII 
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Frågor till pedagog 
  

 Hur tänker du kring en ”god lärandemiljö”? Vad är det för dig? 

 

 Var du personligen delaktig i om-/nybyggnationen? Hade du i så fall några speciella 

prioteringar? Tittade du specifikt på något som du ansåg vara viktigt? 

 

 Hur gick tankarna kring ombyggnationen när man tänker på antalet klasser, ålder, 

integration? 

 

 Hur har ni tänkt om lärandemiljön för barn med koncentrationssvårigheter? Märks 

några speciella hänsyn till dessa elever i plankonstruktionen? 

 

 Vem anser du förväntas ha kunskap om vilka förutsättningar elever med 

koncentrationssvårigheter gynnas av angående skolbyggnadens utformning? (under 

om-/nybyggnaden exempelvis) 

 

 När det gäller elever med koncentrationssvårigheter, skiljer sig de lokalmässiga 

förutsättningarna åt mellan olika åldersgrupper på skolan? 

 

 Finns det möjlighet att anpassa lokalerna/miljön till enskilda elever (vid behov)? Hur 

har du gjort i ditt klassrum? Något du skulle vilja ändra på i egna klassrummet? 

 

 Har du märkt fördelar för barn med koncentrationssvårigheter efter ombyggnaden? 

 Har du märkt några nackdelar för barn med koncentrationssvårigheter efter 

ombyggnaden? 

 

 Är du nöjd med byggnaden som helhet? Något du skulle vilja ha annorlunda? 

 

 

Tack för att du tar dig tid att svara på våra frågor! 

 

Med vänlig hälsning   

Anne och Janita 
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