
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. 

Forum Bygga Skola har bett några personer som på 
olika sätt arbetar med forskning och utveckling kring 
byggande, drivande och utveckling  av skola att ge 
sina tips på relevant och intressant forskning.  
Välkommen att ta del av deras tips! 

Detta – som är den andra rapporten med lästips från 
Forum Bygga Skola - är endast ett litet urval av den 
forskning som finns och många fler perspektiv finns. 
På www.byggaskola.se finns en del forskning samlat.

Trevlig läsning! önskar Magnus Anclair, 
Forum Bygga Skola

Lästips #2 

för dig som 

planerar att 

bygga skola

Över tusen nya 
skolor och ännu fler 
ska renoveras och 
byggas om i Sverige 
de kommande 
10-15 åren.



Skolans nya rum, en antologi om 
samspelet mellan pedagogik och 
arkitektur
Redaktör Suzanne de Laval. Arkus 
förlag 2017

Samhället förändras över tid, och med 
det även skolan. Kan skolbyggnader 
utformas så att de både är flexibla och 
hållbara? Kan arkitektur och pedago-
gik samverka? I den här antologin ger 
15 experter – forskare, pedagoger, 
arkitekter, planerare och förvaltare, 
sina perspektiv på skolmiljöer. Bilder 
och beskrivningar tar mig med på en 
virtuell tur genom olika skolmiljöer 
och jag får mycket att fundera över. 
Speciell glädje hade jag av kapitlen om 
att bygga inkluderande miljöer som 
ger förutsättningar för alla barn att 
lära: dels Att bygga för likvärdighet, 
av Frida Brismar Pålsson, arkitekt och 
skolhusplanerare, och dels Tillgänglig 
skolmiljö, av Catrin Tufvesson, Tekn 
Dr i miljöpsykologi. Catrin arbetade på 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
SPSM, med att ta fram myndighetens 
värderingsverktyg för tillgänglighet. 
Hon beskriver verktyget och hur 
det kan användas för inför ny- eller 
ombyggnation. Frida, å sin sida, sätter 

fokus på att skolan behöver olika slags 
miljöer för elevers olika behov och för 
de olika situationer och behov som 
uppstår i undervisningen.
    Patrik Bjurström, arkitekt och fors-
kare, gör en intressant historisk exposé 
med fokus på hur skolors arkitektur 
både avspeglar och påverkar den verk-
samheten som bedrivs i dem. Han av-
slutar sitt kapitel med att fråga sig om 
pedagogiska idéer i längden leder till 
bättre skolbyggnader. Hans svar är ja, 
men han understryker att det väsent-
liga är att professionerna samverkar. 
Och det kan jag bara instämma i.

Ifous fokuserar skolmiljöer – Utvär-
dering och erfarenhetsåterföring i 
fysisk skolmiljö
Författare: Suzanne de Laval, Anneli 
Frelin och Jan Grannäs. Ifous 2019.

I maj 2019 presenterades ett årslångt 
projekt där nio grundskolor i fyra olika 
kommuner utvärderats med gåturme-
toden. Suzanne de Laval, arkitekt och 
forskare, har med denna metod gjort 
observationer i skolorna tillsammans 
med såväl lärare och annan personal 
som med elever. På så sätt har de 
fångat upp vad som i brukarperspektiv 
fungerar bra och mindre bra i klassrum, 
matsalar, i entréer och på skolgårdar. I 
turerna har experter på tillgänglighet 
från Specialpedagogiska skolmyndig-
heten, SPSM deltagit och bidragit med 
sina perspektiv. 
Professor Anneli Frelin och docent Jan 
Grannäs, båda forskare i didaktik med 
inriktning mot fysiska lärmiljöer vid 
högskolan i Gävle, har även de deltagit 
i turerna och medverkat i analysen av 
materialet. Resultatet är en spännande 
mix av expertkunskap från vetenska-
pen och verkligheten – så som den 
uppfattas av de barn och lärare som 
vistas i skolorna dagligdags. 
I rapporten finns mängder av inspire-
rande bilder och exempel. Här finns 

också en rad frågor att diskutera och 
reflektera över inför en om- eller ny-
byggnad samt en mall för hur en egen 
gåtur i och runt den egna skolan kan 
läggas upp. Här finns alltså gott om 
inspiration och hands-on-råd för den 
som befinner sig i en om- eller nybygg-
nadsprocess. 
För en fördjupning i gåturmetoden 
finns refereras till Suzanne deLavals lil-
la bok Gåturer – Metod för dialog och 
analys, utgiven av Svensk Byggtjänst 
2014. Ett bonus-boktips!

http://www.ifous.se/ifous-fokuserar-pa-att-byg-
ga-skola/

Karin 
Hermansson
FoU-ansvarig på Ifous

Niklas Singstedt
arkitekt och partner på 
White

Förskolegårdens friyta i förhållande 
till naturliga material, White Rese-
arch Lab WRL 2017:26. Författare: 
Mari-Liis Männik Kristina Philipson 
Fanny Linnros

https://whitearkitekter.com/se/wp-con-
tent/uploads/sites/3/2018/09/Rapport_
WRL_F%C3%B6rskoleg%C3%A5rdens-friy-
ta_180621_korr.pdf

I många – om inte alla – skolprojekt 
idag diskuteras skolans utemiljöer 

http://www.ifous.se/ifous-fokuserar-pa-att-bygga-skola/
https://whitearkitekter.com/se/wp-content/uploads/sites/3/2018/09/Rapport_WRL_F%C3%B6rskoleg%C3%A5rdens-friyta_180621_korr.pdf


och hur stor friyta det ska vara. Det 
här lästipset hjälper dig som planerar 
förskolor och skolgårdar att se bortom 
nyckeltalen – hur ser det ut i verklig-
heten? Hur stor behöver gården vara 
för att naturliga material ska kunna 
finnas utan att bli en hårt packad, brun 
lerkaka?  

Flexibilitet – ett begrepp 
med flexibilitet

Om friytan kommer  upp i de flesta 
skolprojekt så gör begreppet flexibi-
litet det i ALLA projekt. Varje projekt 

behöver ge sin definition av det. Här 
ett lästips som kan ge en vägledning – 
både utifrån teoretiska och praktiknära 
perspektiv. Filiz Coskun ger i sitt exa-
mensarbete på LTH Vision, fenomen 
och begrepp - en studie av flexibilitet 
inom lärandemiljöer för högre utbild-
ning en gedigen genomgång av olika 
sätt att se på begreppet.

http://byggaskola.se/wp-content/uplo-
ads/2016/07/Vision-fenomen-och-be-
grepp-en-s-tudie-av-flexibilitet-inom-l%C3%A4ran-
demilj%C3%B6er-f%C3%B6r-h%C3%B6gre-utbild-
ning.-Examensarbete-Filiz-Coskun-2017..pdf

The Cultural Architecture of Schools

Kate Bertram, University of Wollong-
ong, Australien, har tittat på förhållan-
det mellan den fysiska lärmiljön och 
skolans syn på lärande – dess ”learning 
culture”. Artikeln är både en gedigen 
litteratur- och forskningsgenomgång 
och ger samtidigt intressanta tankar 
kring vad som är viktigt att tänka på 
i planeringen av våra nya skolor. Hur 
viktigt är samspelet mellan skolans 
olika delar?
https://minerva-access.unimelb.edu.au/hand-
le/11343/191886

Att läsa Alexandra Langes nya 
bok The design of childhood är en 
ögonöppnare. 

För alla oss som är med och bidrar till 
och skapar de miljöer som våra elever, 
lärare och annan skolpersonal vistas i är 
det värdefullt att påminnas om att alla 
detaljer såväl som helheten talar till oss 
och påverkar oss, genom hela livet.
    För mig personligen är beskrivning-
en av Vittra Telefonplan intressant 
och lite förbluffande. Jag var djupt 
involverad i projektet fram till skolstart 
där jag tillsammans med Vittra beställ-
de skolan. Historieskrivningen ur ett 
designperspektiv stämmer inte med 
de erfarenheter jag dragit av projektet 
som skolmänniska. Det brukar heta att 
segrarna skriver historien, när det gäl-
ler skolhusen verkar det vara arkitekter 
och designers som gör det snarare 
än de som arbetar i husen och det är 
djupt bristfälligt. Annars, väl läsvärd 
bok!

Boken kan köpas via flertalet nätaffä-
rer, bl a Bloomsbury: 

https://www.bloomsbury.com/us/the-design-of-
childhood-9781632866356/

Ante Runnquist
Senior Learning Environment 
Manager, Nacka kommun

En viktig och intressant artikel som 
beskriver ett forskningsprojekt där 
man studerat utbildningsmiljö för 
högstadiet handgripligen kommer från 
Högskolan i Gävle. Artikeln lyfter fram 
komplexiteten i undervisningen och 
visar att det utöver relationen mellan 
elev och lärare och undervisningens 
innehåll även spelar roll i vilken fysisk 
miljö man är i och hur övriga aktörer i 
omgivningen påverkar.

Suzanne de Laval
arkitekt och ledamot 
styrelsen Skolhusgruppen

Frelin, A., & Grannäs, J. (2017). 
Skolans mellanrum. Ett relationellt 
och rumsligt perspektiv på utbild-
ningsmiljöer, Pedagogisk Forskning i 
Sverige, 22(3-4), 198-214.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&-
q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahU-
KEwi7sPyq9bPiAhVkposKHRADDScQFjA-
CegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fopen.lnu.
se%2Findex.php%2FPFS%2Farticle%2Fdownlo-
ad%2F1450%2F1294%2F&usg=AOvVaw3cI9AC-
0MVI8K3a7IanjCwd

http://byggaskola.se/wp-content/uploads/2016/07/Vision-fenomen-och-begrepp-en-s-tudie-av-flexibilitet-inom-l%C3%A4randemilj%C3%B6er-f%C3%B6r-h%C3%B6gre-utbildning.-Examensarbete-Filiz-Coskun-2017..pdf
https://minerva-access.unimelb.edu.au/handle/11343/191886
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwi7sPyq9bPiAhVkposKHRADDScQFjACegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fopen.lnu.se%2Findex.php%2FPFS%2Farticle%2Fdownload%2F1450%2F1294%2F&usg=AOvVaw3cI9AC0MVI8K3a7IanjCwd
https://www.bloomsbury.com/us/the-design-of-childhood-9781632866356/


och att undervisningstiden ökar. En 
förbättrad ljudmiljö i skolan kan ge 
positiva samhällsekonomiska effekter. 

En effektiv lektion, examensarbete 
på KTH av Sebastian Holm och Petra 
Lagerberg

http://www.diva-portal.org/smash/get/
diva2:856819/FULLTEXT01.pdf

Ljudet är inte det enda som påverkar 
oss. Saint-Gobain har skapat en serie-
bok som ger en crash-course i hur vi 
fungerar som människor och vad som 
är viktigt för en bra inomhusmiljö.

Indoor environment and well-being
http://www.ljudskolan.se/wp-content/uplo-
ads/2018/09/Comic_Book.pdf

Då finns det inte så mycket kraft kvar 
till att komma ihåg vad som sagts, och 
då minns man mindre. 
    Robert Ljung på Högskolan i Gävle 
visar i sin forskning att elever som 
arbetar i klassrum med dålig ljudmiljö 
minns mindre, och de som drabbas 
mest är elever som ”har det jobbigt” i 
skolan. Elever som minns mindre får 
mindre kunskap. Ett tips är att läsa om 
hans forskning:

Children’s Recall of Words Spoken 
in Their First and Second Language: 
Effects of Signal-to-Noise Ratio and 
Reverberation Time 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fpsyg.2015.02029/full

En förbättrad ljudmiljö om-
vandlar värdelös väntetid till 
värdefull undervisningstid 

Hur mycket kan man vinna på att 
investera i bättre akustik i skolan? 
Sebastian Holm och Petra Lagerbergs 
examensarbete visar att en förbättrad 
ljudmiljö gör lektionerna mer effektiva 

Jonas 
Christensson
expert på akustik och kon-
fortutvecklare på Saint-Go-
bain och driver sajten Ljud-
skolan.

Kunskap är information man minns. 
Det är skillnad på att höra och lyssna. 
Höra är passivt, lyssna är aktivt. När 
ljudvågorna träffar våra öron så hör vi, 
under förutsättning att vi inte har en 
hörselnedsättning. När vi hör något 
som är intressant börjar vi lyssna. Att 
lyssna kräver lite ”hjärnkraft”. För att 
inte eleverna ska behöva använda 
”hjärnkraft” i onödan ska det vara 
enkelt att höra och förstå vad läraren 
säger. Därför är det viktigt att lärarens 
röst (signalen) är starkare än bruset (allt 
annat ljud). Detta mäts med ett mått 
som kallas signal-brus-förhållande.
    Om signal-brus-förhållandet är lågt 
går mycket energi åt till att bara lyssna. 

Märit Jansson
& Fredrika Mårtensson
docenter i landskapsplanering resp 
miljöpsykologi vid SLU i Alnarp 

Mårtensson, F. (2013). Vägledande miljödimensioner för 
barns utomhuslek. Socialmedicinsk Tidskrift 4, 502-509. 

Vad krävs av platsen för att leken skall få 
fart?  Forskningen har pekat ut tre nyckel-
dimensioner i utformningen som gör att 
barn både får vila och fysisk aktivitet i en 
utemiljö. Det behövs en rejäl yta med stor 
andel träd, buskar eller varierad terräng 
och en utformning där olika platser är väl 
sammanlänkade. Sådana rymliga ute-
miljöer som är gröna och varierade har 
samtidigt visat sig bidra till att barn får 
god nattsömn, lagom mängder med solljus 
och stärkt välbefinnande. Den här artikeln 
beskriver grunderna för goda utemiljöer i 
förskola och skola.
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/
article/view/1027

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.02029/full
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:856819/FULLTEXT01.pdf
http://www.ljudskolan.se/wp-content/uploads/2018/09/Comic_Book.pdf
http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1027


Jansson, M., Abdulah, M. & Eriksson, 
A. (2018). Secondary school students’ 
perspectives and use of three school 
grounds of varying size, content and 
design. Urban Forestry & Urban Gre-
ening 30, 115-123. 

Det finns begränsad kunskap om hur 
skolgårdar kan anpassas efter barn i 
olika åldrar, och särskilt gäller detta för 
de äldre barnen. Den här vetenskap-
liga artikeln är en av få som beskriver 
en studie där högstadieungdomar har 
fått komma till tals om sina skolgårdar, 
hur de använder dem och hur de skulle 
vilja att de utvecklades. Artikeln beskri-
ver behovet av tillräckliga ytor och av 
ett blandat innehåll som är både grönt, 
ger platser att mötas och möjlighet 
för sportaktiviteter. Men allra mest 
lyfter den behovet av en genomtänkt 
utformning, där det finns flera sam-
mansatta och multifunktionella platser, 
platser som på samma gång är gröna 
och främjar både det sociala och fysisk 
aktivitet. 

För tillgång till artikeln, 
klicka på länken och be om en kopia:

https://pub.epsilon.slu.se/16098/

Fägerstam, E., & Grothérus A. 
(2018). Secondary School Students’ 
Experience of Outdoor Learning: 
A Swedish Case Study. Education 
138(4), 370-392. 

Att lämna klassrummet för undervis-
ning utomhus, på skolgården eller i 

Mårtensson, F. & Wales, M. (2019). 
Greening school grounds to promote 
children´s play and development. 
Movium Partnerskap projekt 124 14, 
Tankesmedjan Movium, SLU

Sedan 2010 ingår SLU i Alnarp i ett ut-
vecklingsarbete kring gröna skolgårdar 
som drivs i partnerskap med Malmö 
stad. Forskare från en lång rad disci-
pliner studerar vilken roll det gröna får 
för barns lek, lärande och hälsa genom 
detta förgröningsprojekt.  I rapporten 
finns tidigare opublicerade resultat 
kring effekter på skolgårdar där man 
jobbade med att anlägga vegetation på 
stora områden med tidigare asfalterad 
yta och kompletterade med grönska 
intill lekredskap och sportytor. Här 
är ett intressant material att plöja in 
i för den med detaljerat intresse för 
hur skolgårdens utformning påverkar 
barns lek och sociala liv. Hur påverkar 
vegetationen vilka lekar som uppstår 
och deras sociala sammansättning? 
Varför är barnen som vistas i utkanten 
av skolgården på så gott humör? Hur 

närområdet, är förhållandevis ovanligt i 
svenska högstadieskolor. I ett årslångt 
projekt studerades hur utomhuspe-
dagogik implementerades i en hög-
stadieskola. Både lärares och elevers 
erfarenheter var att det finns många 
positiva aspekter med regelbunden 
utomhusundervisning. Detta är en i en 
rad av vetenskapliga artiklar av Emilia 
Fägerstam som beskriver kognitiva, 
sociala såväl som emotionella dimen-
sioner av lärande vid undervisning 
utomhus. Dessutom är den ytterligare 
ett exempel på aktuell forskning om 
just högstadiets utemiljöer.
https://eric.ed.gov/?id=EJ1180295
https://www.researchgate.net/publica-
tion/328955611_Secondary_school_students’_expe-
rience_of_outdoor_learning_a_Swedish_case_study

Mårtensson, F. & Jansson, M. (2014). 
Skolgårdsförgröning på lekens villkor, 
Movium fakta 3. 

Faktabladet ger en kortfattad samman-
fattning från erfarenheterna från för-
gröningsprojekt på skolgårdar i Malmö. 
Att anlägga ny vegetation i form av 
buskar och träd på befintliga skolgår-
dar kan förbättra förutsättningarna för 
lek som är varierad, inkluderande och 
ger barn naturkontakt. Vegetation på 
skolgården kan också utgöra en fin 
resurs i det pedagogiska arbetet. Skol-
gårdsutveckling kräver nya strategier i 
planering och förvaltning: Man måste 
utgå ifrån barnens relation till sin skol-
gård och det lokala perspektivet, men 
också ta tillvara det vi idag vet från 
forskning om utformningens betydelse 
för lek och aktivitet på skolgårdar. Hur 
etableringen av vegetation kan gå till i 
en miljö som används och slits så hårt 
innebär också stora utmaningar som 
behöver studeras närmare! 
http://www.movium.slu.se/system/files/
news/10369/files/movium_fakta_3_2014-skol-
gardsforgroning_final.pdf

kan man arbeta in element av natur 
som stöttar fantasi och konfliktlösning 
utan att bromsa in den mer fartfyllda 
leken?  Ett antal lärdomar listas på 
slutet av rapporten, varav en är: Ta 
tillvara befintliga favoritaktiviteter 
och favoritplatser bland barnen vid 
förändringsarbete! 
http://www.movium.slu.se/system/files/textpa-
ge/7780/files/skolgardsintervention.pdf

http://www.movium.slu.se/system/files/textpage/7780/files/skolgardsintervention.pdf
https://pub.epsilon.slu.se/16098/
https://www.researchgate.net/publication/328955611_Secondary_school_students%E2%80%99_experience_of_outdoor_learning_a_Swedish_case_study
http://www.movium.slu.se/system/files/news/10369/files/movium_fakta_3_2014-skolgardsforgroning_final.pdf


I kommunikationen kring planering, 
byggande och ombyggande av skolor 
är det viktigt att klargöra vilket eller 
vilka perspektiv och intresse som 
primärt står i förgrunden. Är det 
exempelvis ekonomiska, sociala, 
omsorgsorienterade, politiska, peda-
gogiska? En fråga som dyker upp allt 
oftare då man planerar för nya skolor 
är frågan om skolans storlek och vilka 
för- och nackdelar som följer av detta. 
En generell trend är dock att det byggs 
allt större skolenheter. Debatten kring 
detta kan i många fall bli  intensiv där 
olika perspektiv och intressen ställs 

Carl-Henrik 
Adolfsson
lektor och fil dr pedagogik 
på Institutionen för didaktik 
och lärares praktik vid Lin-
néuniversitetet

mot varande. Ofta är det ekonomiska 
faktorer som ligger bakom dessa beslut 
men inte sällan försöker man klä dessa 
i en pedagogisk språkdräkt. Utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv är dock frågan 
om den optimala skolstorleken inte 
given. Dock blir det viktigt att fråga 
sig hur man genom skolbyggnaden 
och skolans organisation kan skapa de 
bästa förutsättningarna som möjligt 
för en undervisning av hög kvalitet. 
Men också förutsättningar för skolut-
veckling. I samband med byggandet 
av skolor blir det därför mycket viktigt 
att i tidigt stadie involvera de som är 
experter på elevers och barns lärande 
och utveckling, det vill säga lärarna. 

Här är tips på läsning kring både 
skolors storlekar och kring vad 
forskningen sett skapar goda för-
utsättningar för lärande: 

Leithwood & Jantzi, (2009). A Review 
of Empirical Evidence about School Size 
Effects: A Policy Perspective. American 
Educational Research Association. 
79, 464-490.

Darling-Hammond, Ancess & Ort, 
2002 Reinventing High School: Outco-
mes of the Coalition Campus Schools 
Project. American Educational 
Research Journal, Vol. 39, No. 3, pp. 
639–673.

Håkansson & Sundberg (2012) 
Utmärkt undervisning: framgångsfakto-
rer i svensk och internationell belysning. 
Natur&Kultur. 

Jarl, Blossing & Andersson (2017). Att 
organisera för skolframgång – strategier 
för en likvärdig skola. Natur&Kultur.

Forum Bygga Skola startade 2016. Det saknades då en 
nationell mötesplats för att mötas och dela erfarenheter 
i skolplaneringsprojekt – nu finns den mötesplatsen.

Besök vår hemsida byggaskola.se
Inspireras av exempel på skolbyggen i Sverige och 
internationellt, ta del av den senaste forskningen, 
möt samarbetsparters och leverantörer, se hela vårt 
kalendarium, se vårt utbud avutbildningar 
och workshops

Forum Bygga Skola

http://byggaskola.se

