
Lästips #1 

för dig som 

planerar att 

bygga skola

Våra tipsare:

Över tusen nya skolor och ännu fler ska renoveras 
och byggas om i Sverige de kommande 15 åren. 

Alla inblandade i planering och beslut kring detta 
behöver hitta svar på alla de frågor man bör ställa 
sig i det komplexa uppdrag det är att investera i 
nya och ombyggda skolor. 

Vi har bett några personer som på olika sätt arbetar 
med forskning och utveckling kring byggande, dri-
vande och utveckling av skola att ge sina tips på 
relevant och intressant forskning. Välkommen att 
ta del av deras tips!

Detta är endast ett 
litet urval av den 
forskning som finns 
och många fler 
perspektiv finns. 
Läs mer på 
www.byggaskola.se
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Litteraturtips 

rörande den 

fysiska miljön 

i skolan.

Thorbjörn 
Laike
professor i miljöpsykologi, 
Lunds universitet

Den fysiska miljön i skolan negligeras ibland, men det finns 
en hel del forskning som pekar på att den fysiska miljön 
kan underlätta eller försvåra inlärning och olika aspekter 
av den fysiska miljön som belysning, ventilation eller buller 
spelar stor roll för hur verksamheten kan fungera. Den här 
artikeln tar ett helhetsgrepp på frågan och undersökte hur 
olika miljöfaktorer påverkade skolresultaten. Det visade sig 
att samtliga parametrar hade betydelse och att det därför 
är mycket viktigt att noga planera skolmiljön.

Tanner, CK. 2008. Explaining Relationships Among Stu-
dent Outcomes and the School’s Physical Environment. 
Journal of Advanced Academics, 19 (3), 444-471

Belysning är en faktor av den fysiska miljön som är be-
tydelsefull för en god skolmiljö. Dagsljuset är naturligtvis 
det allra bästa ljuset, men i länder långt från ekvatorn är 
behovet av elektriskt ljus stort, speciellt under den mörka 
årstiden. Den här artikeln tar upp tre olika studier som 
har undersökt hur färgtemperatur och ett dynamiskt ljus 
påverkar eleverna och deras skolprestation. 

Sleegers, PJC., Moolenaar, NM., Galetzkab,M., Pruyn, A 
Sarroukh, BE. & van der Zande, B. 2013. Lighting affects 
students’ concentration positively: Findings from three 
Dutch studies. Lighting Res. Technol. 45: 159–175

I Danmark har man arbetat med belysningen för att påver-
ka atmosfären i klassrummet. Bland annat har man använt 
belysning för att skapa rum i rummet, men också använt 
olika belysningsnivåer och färgtemperatur för olika verk-
samhet. Arbetet är ett pågående doktorandarbete, men 
kan utifrån ett designperspektiv ge inspiration för vad som 
kan göras med relativt enkla medel. Denna korta artikel 
beskriver projektet ganska väl och han hittas via nedanstå-
ende länk.

Wies van Mil, I., Iversen, A. & Strømann-Andersen, J. 2016. 
Bright Ideas. College planning and management. (Retrieved 
2018-10-08)

https://webcpm.com/Articles/2016/03/01/Lighting-Design.
aspx?Page=1&p=1  LÄNK

https://webcpm.com/Articles/2016/03/01/Lighting-Design.
aspx?Page=1&p=1  LÄNK

  LÄNK http://www.usailighting.com/stuff/contentmgr/files/1/d4a-
5e8097a28dd56c9843c79750baf9e/misc/lightingstudents-
concentration_sleegers.pdf
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Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolans och förskolans 
utemiljö. Boverket och Movium, 2015

Gör plats för barn och unga! är en heltäckande skrift som 
beskriver varför utemiljön på förskola och skola är viktigare 
nu än någonsin förut. Vinsterna med en god utemiljö är 
många, och koppade till nationella mål. Regelverk och 
ansvar, planering och prövning enligt PBL följs av utform-
ningsprinciper som är viktiga att beakta för att gestalta en 
god utemiljö för målgruppen. Barn och unga bör få vara 
delaktiga i planering, utformning och förvaltning av förskole- 
och skolgårdarna som även bör förvaltas och utvecklas 
utifrån ett barnperspektiv.
    Gör plats för barn och unga! är slutrapport för regerings-
uppdraget att ta fram en vägledning till den utvidgade 
skrivningen av tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse i allmänna råden BFS 2015:1 FRI 
Kan beställas på www.boverket.se

Kan också laddas ned som pdf kostnadsfritt:

Skolgården Förvaltning och utveckling av förskole- och 
skolgårdar. SKL, 2015. 
Skriften Skolgården vänder sig till kommunernas fastig-
hetsförvaltarorganisationer, och ger stöd vid planering och 
förvaltning av förskolor och grundskolor. De utmaningar 
som förvaltningsorganisationerna står inför diskuteras och 
illustreras med flera goda exempel kring organisation, upp-
handling och barnperspektiv. Slutligen presenteras nycklar 
för ett framgångsrikt arbete som lyfter de viktiga gårdarna 
på förskola och skola. 
Kan beställas i webbutik.skl.se

Kan också laddas ned som pdf kostnadsfritt:

Titti Olsson och Lena Jungmark
chefredaktör resp nationell koordinator barns och ungas utemiljö, Movium, SLU

Danks,S. 2010. Asphalt to Ecosystems. Design Ideas for 
Schoolyard Transformation. New Village Press, Oakland, CA 
En inspirerande skrift späckad med foton av kreativa gröna 
skolgårdar från elva länder. Exemplen ger plats för expe-
riment, teknik, odling och kreativitet. Före/efter-bilder 
visar hur asfaltöknar kan bli sjudande platser där biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster ger inspiration till utom-
huslärande.  

Kan beställas på www.newvillagepress.net

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/doku-
ment/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-bokversion.pdf  LÄNK

Titti Olsson
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https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skolgarden-forvalt-
ning-och-utveckling-av-forskole-och-skolgardar.html  LÄNK

https://www.boverket.se/
https://webbutik.skl.se/
https://www.newvillagepress.org/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-bokversion.pdf
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/skolgarden-forvaltning-och-utveckling-av-forskole-och-skolgardar.html


Olsson, T. 1998. Gröna skolgårdar – erfarenheter från ett 
projekt. Stad & Land nr 158. Movium, SLU, Alnarp.

Ingen kommun har så lång erfarenhet av skolgårdsutveck-
ling som Lunds kommun via Naturskolan i Lund. Natur-
skolan har, med bred kommunalpolitisk förankring, arbetat 
med skolgårdsutveckling i närmare 30 år i alla kommunens 
grundskolor. Boken fungerar som inspiration och är kortfat-
tad och konkret i sina exempel på vad som är fullt möjligt 
att åstadkomma.

Moviums nätbokhandel www.movium.slu.se

Lenninger, A.  & Olsson, T. 2006. Lek äger rum. Planering 
för barn och ungdomar. Formas, Stockholm. 

En bok som utgår från barns rätt till lek, artikel 31 i Barn-
konventionen. Boken sätter fokus på barns och ungdomars 
behov, önskan och rätt att kunna finna och skapa egna 
platser i sin urbana utemiljö, samt vad detta innebär för 
designen och förvaltningen av såväl stadens som barnens 
utemiljöer. Texten tränger djupare in i frågor om platser 
för lek och vänder sig till den som vill bryta traditionellt 
tänkande och tillvägagångssätt i planering och design av 
utemiljöer för barn och ungdomar i staden.

Kan köpas i nätbokhandel, bokus, adlibris m fl.

Tidskriften STAD – debatt och reflexion om urbana 
landskap nr 21. 2018. Tema: Barn har sin plats i staden! 
Tankesmedjan Movium, SLU.

Utvalda artiklar kan läsas på STAD:s webbsida 
www.movium.slu.se/tidskriften-stad
Tankesmedjan Moviums tidskrift belyser och analyserar 
trender och tendenser i arkitektur och landskapsarkitektur 
och har en stark koppling till aktuell forskning. STAD nr 21 
är ett temanummer som ger snabb överblick och lättill-
gänglig fördjupning i aktuell forskning om barn och barns 
relation till sin utemiljö samt synen på barn och barndom. 

Moviums nätbokhandel www.movium.slu.se
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http://www.movium.slu.se/
https://www.bokus.com/
https://www.adlibris.com/se
http://www.movium.slu.se/
http://www.movium.slu.se/tidskriften-stad


Peter 
Bergström
universitetslektor
tillämpad 
utbildningsvetenskap, 
Umeå universitet

Bergström,P. Mårell-Olsson, E,. & Jahnke, I. (2017). Vari-
ations of symbolic power and control in the one-to-one 
computing classroom: Swedish Teachers’ Enacted Didacti-
cal Design Decisions. 
Scandinavian Journal of Educational Research. 
Doi: 10.1080/00313831.2017.1324902

Artikeln är en del i rapporteringen av ett större svenskt 
forskningsprojekt som finansierades av Vetenskapsrådet 
mellan åren 2013-2016. I studien besöktes fem kommuner 
och sju skolor som digitaliserats genom att utrusta varje 
elev med en surfplatta, trådlösa nätverk i skolbyggnaderna, 
molntjänster och appar för skolarbete. Under de skolbesök 
och klassrumsobservationer forskargruppen genomförde 
samlades data in om både den fysiska lärmiljön, inkluderat 
IKT, och lärarens kommunikation i undervisningen. Genom 
att analysera lärarnas utformning av den fysiska lärmiljön 
i relation till deras kommunikation framträdde två olika 
typer av undervisningsmönster. Ett mönster karakterisera-
des av traditionell undervisning (minoritet) och det andra 
mönstret karakteriserades av en mer elevaktiv undervis-
ning (majoritet). Elevaktiva undervisningsformer innebär att 
elever producerar material med text, ljud, bild och video. 
Det ställer krav på att den fysiska lärmiljön ska kunna 
erbjuda olika platser där eleven både själv eller tillsammans 
med andra ska kunna producera den typen av material. 
Således finns ett behov av olika typer av rum och platser 
där lärande kan ske.  

Kan laddas ner med open access: 

Sigurðardóttir, A. K., & Hjartarson, T. (2016). The idea and 
reality of an innovative school: From inventive design to 
established practice in a new school building. Improving 
Schools, 19(1), 62-79. doi:10.1177/1365480215612173

Artikelns bidrag till forskningsfältet sker i ett syfte av att 
förändra skolan genom att utforma skolbyggnader anpas-
sade för att lärare ska undervisa i team, erbjuda flexibla 
lärmiljöer för olika aktiviteter och gruppstorlekar och visa 
på en öppnare relation till samhället. I en tidigare studie 
som publicerades av författarna 2007 kartlades 20 sådana 
skolor. I den här artikeln sätts fokus på en av dessa skolor https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00313831.2

017.1324902  LÄNK
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för att undersöka hur utbildningens mål och syften med 
en sådan utformning etablerats 10 år senare. För att förstå 
vad som hänt under dessa 10år presenteras först design-
processen för hur skolan utformades för att därefter visa 
resultat som baseras på observationer, intervjuer och 
enkäter med personalen. Den här artikeln lyfter flera frågor 
om hur utbildning och lärande utformas när skolbyggnaden 
förändras på ett radikalt sätt jämfört skolor organiserade 
med klassrum längs långa korridorer. Artikeln är intresse-
väckande eftersom den inte enbart är en ”success story” 
utan även visar på hur problem i grundskolans senare år 
ledde till att väggar sattes upp. Lärare som undervisade 
i de tidgare skolåren anpassade lättare sin undervisning 
till de nya förutsättningarna och den nya arkitekturen. 
Vad som kan förklara svårigheterna för lärarna i de senare 
skolåren handlar framför allt om bristen på fortbildning när 
skolan organiseras på nya sätt.    

https://journals.sagepub.com/doi/
abs/10.1177/1365480215612173  LÄNK

https://www.researchgate.net/publication/225460851_Ar-
chitectural_design_and_the_learning_environment_A_fra-
mework_for_school_design_research

  LÄNK

https://doi.org/10.1007/s10833-018-9317-4  LÄNK

Woolner, P., Thomas, U., & Tiplady, L. (2018). Structural 
change from physical foundations: The role of the en-
vironment in enacting school change. Journal of Educa-
tional Change, 19, 223-242. doi:https://doi.org/10.1007/
s10833-018-9317-4

Artikeln problematiserar den fysiska lärmiljön som föremål 
för skolutveckling. Författarna utgår från problemet att för-
ändringar i den fysiska lärmiljön ofta hamnar i fokus medan 
skolans förutsättningar på strukturell nivå utelämnas i 
förändringsprocessen. Exempel på strukturella förutsätt-
ningar kan vara hur tiden och människorna organiseras. 
För att förstå förändringar i skolan menar författarna att 
den fysiska lärmiljön ingår som en del av de strukturella 
förutsättningarna. Frågan som drivs är att det finns en rela-
tion mellan den fysiska utformningen av skolan som också 
behöver matchas med hur personalen faktiskt organiseras. 
Om inte den relationen reflekteras i ledar-
skapet leder det till isolering mellan å ena 
sidan den fysiska lärmiljön å andra sidan hur 
personalen organiseras. Lyckas skolledare och 
personal verkställa en god symbios mellan 
dessa element är också förutsättningar för att 
förändra undervisning och lärande möjligt. 
Klarar man däremot inte av det kan arbetet 
leda till en bakvänd organisation på under-
visning och lärande där miljön förstärker och 
erbjuder en viss typ av lärande medan tid och 
människor är organiserad på ett motsatt sätt i 
förhållande till arkitekturen.

Gislason, N. (2010). Architectural design and the learning 
environment: A framework for school design research. 
Learning Environment Research, 13, 127-145. doi:10.1007/
s10984-010-9071-x

Artikeln utgör ett viktigt bidrag till fältet genom att upprät-
ta ett konceptuellt ramverk för att koppla ihop skolarkitek-
ters arbete med undervisning. Gislason utgår från sin egen 
avhandling där tre skolor med öppna miljöer studerats. 
Inledningsvis problematiserar Gislason hur två av de tre 
skolor förblev öppna lärmiljöer medan en skola återgick till 
en mer traditionell form av undervisning. I den senare sko-
lan återskapades den traditionella strukturen genom både 
klassrumens och schemans utformning. I den efterföljande 
analysen ger sig Gislason på ett försök att förstå varför 
skolpraktiken utvecklades olika. Det sker genom begrep-
pen ekologi (ex. byggnadens utformning, IKT), organisation 
(ex. undervisning, tid och resurser), skolkultur (ex. värden 
och normer) och elevmiljö (ex. motivation, socialt klimat). 
Artikeln har en fallstudiedesign där en skola med en öppen 
lärmiljö används för att utvärdera ramverket. Genom att 
analysera intervjuer med skolledare, lärare och elever och 
olika typer av observationer från lärmiljön visar Gislason 
i sin analys hur dessa begrepp hjölper till att beskriva och 
förstå den skolpraktik som utformats. Det måste finnas 
en samsyn mellan de fyra olika begrepp för att lärmiljön 
ska fungera som det är tänkt. Det vill säga har byggnaden 
utformats efter öppna principer måste även skolkultu-
ren utformas på ett sådant sätt för att verksamheten ska 
fungera som det är tänkt. Den relationen tycks ha fallerat i 
skolan som återgick till en traditionell struktur.
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Det går alltid att skapa förändring i skolan, men den är 
inte nödvändigtvis till det bättre. Ibland är det en smärtsam 
process innan saker och ting faller på plats och ibland får 
processen helt enkelt avbrytas för att det inte gick som 
planerat. Hur kan då skolor göra för att skapa positiva 
förändringar och vilken roll har den fysiska skolmiljön för 
förändringarna? Författarna gör analyser av två skolors för-
ändringsarbete i tre olika stadier: stödja, upprätthålla och 
institutionalisera, och på tre olika nivåer: individ, struktur 
och kultur. De detaljerade beskrivningarna visar hur den 
fysiska skolmiljön spelar in vid förändringsarbete, anting-
en genom att underlätta eller begränsa det. Däremot kan 
önskad förändring inte uppnås enbart genom att förändra 
den fysiska miljön. Exemplen från de två skolorna visar för-
ändringsprocesser som är olika lyckosamma beroende på 
faktorer på olika nivåer i olika stadier, och kan verka som 
en vägledning för rektorer och andra som vill lyckas med 
förändringsarbete. 

Kan laddas ner kostnadsfritt:

Anneli Frelin
professor didaktik, Högskolan i Gävle

Många har säkert hört lärare säga att utbildning är kom-
plext, men varför säger de så hela tiden och vad betyder 
det egentligen? Författarna utgår från ett rumsligt och 
relationellt perspektiv för att reda ut hur pedagogiska 
relationer som alltid äger rum någonstans, bildligt och bok-
stavligt, får betydelse för elevernas lärande och utbildning. 
De lyfter till exempel hur innehållet i undervisningen får 
betydelse för hur den ideala lärmiljön ser ut för en lektion 
– tänk dig skillnaden mellan högläsning och höjdhopp på
schemat! Ett annat exempel som gör utbildning komplex
handlar om att läraren sällan undervisar en elev utan
många, och för varje extra elev ökar antalet relationer i
gruppen exponentiellt. De sociala rum som skapas och
som förändras för varje dag är också något som läraren tar
hänsyn till dagligen. Med exempel från forskningsprojektet
Skolans mellanrum visas hur förändringar på policynivå får
efterverkningar på relationerna i skolan på sätt som de som
fattat besluten inte alltid har förutsett. I utbildningsmiljöns
gränsland verkar inte bara lärare och elever, och betydel-
sen av andra, indirekta utbildningsrelationer betonas. Vilka
yrkesgrupper rör sig bland eleverna i korridoren, vilken
uppdragsuppfattning har de, och vad händer när man spa-
rar in på stödpersonal?

Kan laddas ner kostnadsfritt:

https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1450/1294  LÄNK

https://rdcu.be/8AoQ  LÄNK
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Woolner, Pam, Thomas, Ulrike & Tiplady, Lucy (2018) 
Structural change from physical foundations: The role 
of the environment in enacting school change. Journal of 
Educational Change, 19(2), 223-242.

Frelin, Anneli & Grannäs, Jan (2017). Skolans mellanrum. 
Ett relationellt och rumsligt perspektiv på utbildnings-
miljöer. Bidrag till temanummer om Relationell Pedagogik, 
Pedagogisk Forskning i Sverige, 22(3-4), 198-214.

https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1450/1294
https://rdcu.be/8AoQ


Bok
Skolhuset, Idé och form
H Kristenson
Bokförlaget Signum, 2005. 
ISBN, 9187896745

Konsthistorikern Hjördis Kristenson har i en 
ambitiös och omfattande bok på ett fint sätt 
sammanfattat skolhusets historia. Boken är rik på historiska 
exempel, från äldre exempel från bondesamhällets bys-
kolor till dagens paviljongskolor. Skolbyggandet har en rik 
historia och har genomgått flera faser och boken beskriver 
detta på ett konkret sätt och berättar omenmängd olika 
referenser. Boken tar också upp relationen till stadsbyg-
gande och hur olika ideologier runt lärande har på verkat 
byggandet. Det är också intressant att se hur en mängd 
byggnader som ursprungligen ritades som skolhus idag 
används för andra syften. Jag tror också att det går att lära 
en del av den höga ambitionsnivå som det förra sekelskif-
tets palatsskolor hade och hur många av dem fortfarande 
är högkvalitativa lärandemiljöer trots att själv undervisning-
en har förändrats så mycket. För den som är intresserad av 
en historisk rik översikt så är denna bok ett referensverk. 
Tyvärr verkar boken vara svår att få tag på i nytryck, så jag 
hänvisar till bibliotek och antikvariat.

Bok
Wherever You Find People
D Chambers (Red), K Haley (Red)
Park Books, 2017
ISBN: 3038600261

I början på 1980 talet startade delstaten Rio de Janieros 
ett ambitiöst nytt program för att utveckla en ny typ av 
skolbyggnad. Rio hade på kort tid genomgått en kraf-
tig urbanisering och behovet av skolbyggnader var stor. 
Projektet kom att förkortas CIEP (Integrated Centres of 
Public Education) bestod av typritningar för en lärandemiljö 
framtagna av Brasiliens mest välrenommerade arkitekt, 
Oscar Niemeier. Med CIEP följde inte bara en skolbyggnad 
utan också ett utarbetat pedagogiskt program. I delstaten 
byggdes över 500 typskolor enligt dessa principer. Skolan 
hade aktiv undervisning och sociala verksamheter från 
tidig morgon till sen kväll. Boken består av ett rikt mate-
rial och innehåller intervjuer, essäer och fotoreportage.  
Idag har skolorna gått olika öden till mötes men de utgör 
en självklar del i Rios stadsbild och ett mycket intressant 
exempel på en ambitiös satsning på att utveckla en ny typ 
av lärandemiljö.

Kapitel
S Brand “Nobody Cares What 
ou Do In There”, 
ur boken How Buildnings Learn
Penguin Books, 1995
ISBN: 0140139966

Boken How Buildings Learn är en uppgörelse med mo-
dern arkitektur och ett försök att studera hur byggnader 
utvecklas och förändras över tid. Boken blev även filmati-
serad och producerades av BBC i sex delar. Stewart Brand 
är kritiskt till hur 80- och 90-talets moderna arkitektur 
fungerar och hävdar att brukarperspektivet och människors 
förmåga att påverka sin miljö helt har gått förlorad. Hela 
boken är läsvärd men jag vill främst lyfta fram bokens tred-
je kapitel. Här introduceras begreppet Low Road som enligt 
Brand är ett tillstånd där brukarna av en byggnad har stora 
möjligheter att på ett intuitivt sätt förändra och anpassa 
en byggnad. Han argumenterar och använder byggnaden 
Building 20 på MIT-Området i Boston som ett exempel 
på en byggnad som exemplifierar denna sort. Ingen annan 
plats på MIT har skapat så många patent och framståen-
de forskningsarbeten som Building 20. Detta blir extra 
anmärkningsvärt eftersom bygganden inte ens var planerad 
för att vara ett byggnad för forskning, utan byggd som ett 
lager. Brand drar exemplet till sin spets, men bidrar med ett 
intressant perspektiv om hur möjligheterna till anpassning 
och förändring kan tänkas in i en gestaltning

Erik 
Wingquist
kursansvarig arkitektur KTH
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Helén 
Örtegren 
och Christin 
Appel
Sveriges Kommuner 
och Landsting

Skollokalernas betydelse för lärande
SKL 2018-04-17 

Denna rapport är en översikt över aktuell svensk 
forskning och utvecklingsprojekt med fokus 
på relationen mellan elevers lärande och den 
fysiska miljön. Förstudien pekar på utvecklings-
områden som Sveriges Kommuner och Landsting 
tillsammans med sina medlemmar kan arbeta 
vidare med. 
    Bakgrunden till förstudien är att kommunala 
skolhuvudmän, både som verksamhetsutöva-
re och fastighetsägare, anser att det saknas 
kunskap och rådgivning om hur skolor med 
ändamålsenliga lokaler bör utformas i linje med 
läroplanens mål och värderingar för grundskolan. 
Situationen är inte ny, utan bekräftades redan 
2008 av Rådet för arkitektur, form och design i 
rapporten Vår tids skola – hur ska den byggas.

Förskolans fysiska miljö
SKL 2018-08-13 

Antalet barn i förskoleålder prognostiseras öka. 
I kombination med en större mängd förskole-
byggnader i ett åldrande fastighetsbestånd, leder 
detta till behov av kunskap om hur den fysiska 
miljön i förskolan kan stödja barnens utveckling 
och personalens arbetsmiljö. Detta är en sam-
manställning av dokumenterad kunskap baserat 
på främst forskning om utformning och använd-
ning av förskolans lokaler. Parallellt med akade-
miska forskningsstudier, pågår det omfattande 
utvecklingsarbete runt om i kommunerna. Några 
exempel från kommuner presenteras. 
    Rapporten kan användas som inspiration och 
stöd för huvudmännen vid utvärdering av befint-
liga och nybyggda förskolelokaler och utemiljöer.

God samhällsbyggnad
SKL 2017-06-07 

De offentliga verksamheternas behov måste 
effektivt lyftas in i samhällsbyggnadsprocessen, 
från strategiska frågor vid översiktlig planering till 
konkreta beslut inför byggstart. Väl samordnade 
processer och beslut kan både skapa mervärden i 
den byggda miljön och förebygga utgifter. 
    Rapporten ger en överblick över samhälls-
byggnadsprocessen med fokus på planering och 
utbyggnad för kommunala verksamheter. Kom-
munexempel visar hur man kan arbeta med bl.a. 
lokalstrategier, samordning och investeringsstyr-
ning. 
    Rapporten vänder sig såväl till dig som arbetar 
med lokalförsörjning eller offentliga fastigheter 
som till dig som arbetar strategiskt med samhälls-
byggande, planering eller exploatering.

Produktionskostnad för skolor
SKL 2016-05-20

En stor del av kommunernas investeringar görs i 
skolor och förskolor. Ofta upplevs kostnaden för 
byggande av skolor som väldigt hög och det är 
svårt att se orsakerna till detta. Vi har studerat 
kostnadsutvecklingen de senaste åren och jäm-
fört ett antal nybyggnadsprojekt. 
    Skillnaden i kostnader mellan olika projekt kan 
t.ex. bero på lokal konkurrens, entreprenadform, 
konstruktionens utformning, beställarens erfaren-
heter och kunskapsnivå. Byggherren kan genom 
en kvalificerad och väl utförd projektledning inte 
bara påverka projekteringskostnaden utan även 
stora delar av produktionskostnaderna. Målgrup-
pen för denna skrift är byggprojektledare eller 
motsvarande samt centrala beslutsfattare.

Helén Örtegren
Strateg fastigheter

Cristin Appel
Utredare
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Pia Westford
Boverket - Myndigheten för 
samhällsplanering, byggande och 
boende

Westford och Westlund 2017. Skolans nya plats i staden: 
Kommuners anpassning till skolval och urbana stadsbygg-
nadsprinciper. Rapport 2017:16, Boverket, Karlskrona. 

I denna skrift undersöks hur fem tillväxtkommuner hante-
rar skolval och konkurrens från friskolorna i planeringen av 
skolor, i kombination med de nya stadsbyggnadsprinciper-
na om kompakt och blandad bebyggelseutveckling. Särskilt 
undersöks vilka strategier och kriterier som är styrande 
inom de olika förvaltningarna, och hur detta kommer till 
uttryck i den rumsliga och fysiska integrationen av skolor i 
städerna. Resultatet visar att en kommunal huvudstrategi 
är att öka skolvolymerna och att samutnyttja lokaler och 
mark. Markbristen bidrar till svårigheter att placera skolor 
där de bäst behövs, till större avstånd till skolorna, till små 
skolgårdar och till att skolor placeras nära parker. För att 
attrahera eleverna till högstadieskolorna lokaliseras dessa 
oftare i centrala stadsdelar. Perifera lägen undviks för att 
förhindra att skolorna inte blir valda. Studien är intressant 
för tjänstemän och politiker som vill veta mer om kom-
munala strategier och planeringskriterier för skollokaler 
i tillväxtkommuner. Förhoppningen är att den också ska 
väcka tankar kring kommunal organisation, samverkans-
former och strategier för lokalförsörjning för skolor och 
stadsbyggnad.

Angelov, Nikolay och Edmark, Karin. (2016). När skolan 
själv får välja: En ESO-rapport om friskolornas etable-
ringsmönster. Expertgruppen för studier i offentlig ekono-
mi. Rapport 2016:3. Wolters Kluwers, Stockholm. 

I denna rapport analyseras vilka faktorer som påverkat 
valet av etableringsställe för fristående grundskolor mellan 
åren 1998 och 2009. Det handlar om faktorer som kom-
munal politisk majoritet, resurstilldelning till skolan och 
socioekonomisk bakgrund hos eleverna i området kring 

skolan. I studien undersöks även om den juridiska 
formen, som bedömts sammanhänga med förväntat 
vinstsyfte, har betydelse för etableringen. Rapporten 
innehåller dessutom en beskrivning av hur regelver-
ket för fristående aktörer har förändrats över tid. 
Resultaten visar bland annat att friskolor i större ut-
sträckning etableras i områden med hög utbildnings-
nivå och i områden där en hög andel utrikes födda 
bor. Det är också vanligare att friskolor etableras i 
kommuner som inte styrs av en vänstermajoritet. 
Den juridiska formen uppvisade ett svagt och osäkert 
samband med etableringen. Studien är intressant 
för att den bidrar till att fylla ett kunskapsglapp om 
friskolornas etableringsmönster i Sverige. Studien ger 
därmed också en bild av i vilka typer av områden som 
konkurrensen från friskolor är som störst. 

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-bo-
verket/publikationer/2017/skolans-nya-plats-i-staden/  LÄNK

https://eso.expertgrupp.se/rapporter/fritt-skolval-och-etable-
ring-av-friskolor/
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Lena Hammar och Pia Persson

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Kartlägg tillgängligheten i er verksamhet. Utifrån det kan ni 
göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö i existe-
rande skolor och ni kan även ha det som en utgångspunkt 
för de nya och obyggda skolor ni planerar.

Handledning till observationsschema 
för skolans auditiva miljö

Genom att ta reda på hur befintliga skolors ljudmiljö ser 
ut kan man vidta åtgärder som utvecklar tillgängligheten i 
lärmiljön för elever med hörselnedsättning i nya och om-
byggda skolor. Observationsschemat är ett hjälpmedel för 
alla som planerar för nya skolor att tydliggöra hur förutsätt-
ningarna ser ut för hörteknik, pedagogik och ljudmiljö.

Med ljudet som omvärld 

Vi vet att ljudmiljön har stor påverkan på människor 
generellt, men vad betyder ljudmiljön för en person som 
inte ser? Och hur fungerar den i skolans olika lärmiljöer? 
Här lyfts, kanske för första gången i pedagogisk forskning, 
ljudmiljöns avgörande roll i skolan för elever med synned-
sättning ur deras eget perspektiv.
    Denna forsknings- och utvecklingsrapport handlar om 
hur elever med blindhet i grund- och gymnasieskolan 
använder sig av ljud under skoldagen för att förstå och få 
tillgång till både sociala och pedagogiska sammanhang. 
Rapporten ger ett vidgat perspektiv på ljudmiljöns betydel-
se i skolan. Ljudmiljön i skolan påverkar inlärningen för alla. 
Det behöver beaktas när vi planerar för nya skolor.

Optic- optimising the inclusive classroom

Hur kan man anpassa lokalerna och lärmiljöerna så att de 
fungerar för alla? I den här rapporten kan du läsa om hur 
anpassningar för personer med synnedsättning kan hjälpa 
alla elever. Kunskap som är viktig i planeringen av alla sko-
lor, nya som befintliga.

Samordnare för tillgänglig utbildning, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
SPSM

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/
handledning-till-varderingsverktyg-for-tillganglig-utbildning.pdf/ 

  LÄNK

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/
med-ljudet-som-omvarld.pdf/pdf/   LÄNK

https://webbutiken.spsm.se/globalassets/publikationer/filer/
optic---optimising-the-inclusive-classrum-pdf/  LÄNK

https://webbutiken.spsm.se/observationsschema/pdf/   LÄNK

Pia Persson

Lena Hammar
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