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Sammanfattning  

Detta examensarbete tar upp frågor kring hur miljön i en bildsal påverkar elevernas 

motivation och möjlighet till lärande. En byggnad eller ett rum kommunicerar alltid 

med eleverna. Den påverkar elevernas beteende och förmedlar olika budskap till 

eleverna. Under mina år som bildlärare har jag upplevt väldigt stora skillnader mellan 

olika skolor vad gäller den fysiska miljön. Vissa skollokaler känns väldigt välkomnande 

och inspirerande medan andra lokaler definitivt inte uppnår önskad standard varken för 

elevernas välmående eller för möjligheterna att genomföra vettig undervisning. 

 

Självklart finns det fler faktorer än den fysiska miljön som påverkar elevers utveckling 

och motivation. Min tidigare utbildning som inredningsarkitekt och mitt intresse för 

dessa frågor bidrog troligen till mitt val, att speciellt undersöka påverkan av den fysiska 

miljön i klassrummet. Jag har under arbetet arbetat med följande frågeställningar: 

 

 Vilka likheter och skillnader finns det i den fysiska miljön mellan bildsalar i 

olika skolor?  

 Hur anser bildlärarna att bildsalen ska arrangeras för att stimulera till en lustfylld 

och motiverande undervisning? 

För att undersöka dessa frågeställningar har jag besökt två olika högstadieskolor, 

intervjuat bildlärarna på skolorna samt fotograferat lektionssalarna.  

 

Resultatet av studien, såväl mina intervjuer som tidigare forskningar (som presenteras i 

arbetet), visar att det är stora skillnader mellan olika skolor. Trots att experter på 

området och berörda pedagoger är överens om att miljön spelar stor roll för 

inlärningsmöjligheterna så verkar intresset att, och kompetensen för att kunna, arbeta 

med dessa frågor vara väldigt liten hos skolledningar och ansvariga myndigheter.  
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1 Inledning  

En byggnad och ett rum kommunicerar alltid med eleverna. Den påverkar elevernas 

beteende och förmedlar budskap till eleverna. Det kan t.ex vara ett budskap om hur 

samhället värderar eleverna och deras möjlighet till lärande. Detta är de flesta experter 

överens om. Varför känns då detta så svårt att påverka i dagens skola? 

 

Jag har arbetat som bildlärare i 15 år och jag har under den tiden arbetat i flera olika 

bildsalar på olika skolor. Bildsalar som sett väldigt olika ut och erbjudit väldigt olika 

möjligheter att arbeta med ämnet bild. Jag har t.ex. varit på besök i en skola där jag 

trodde läraren skojade med mig när hon presenterade högstadiets bildsal. Min 

upplevelse var att  ”här vill jag överhuvudtaget inte gå in!” Jag tycker det är både tråkigt 

och märkligt att det är så stora skillnader mellan olika bildsalar. För mig har det alltid 

känts viktigt att både elever och lärare befinner sig i en fungerande verksamhet som 

leder till en trivsam miljö och en bra undervisning. När man då upplever att det är 

väldigt stora brister på många håll funderar man vad det beror på. Tror man inte att den 

fysiska miljön spelar någon roll när man bygger skolor och planerar verksamheten?  

 

Jag är även utbildad inredningsarkitekt vilket kanske bidrar till att jag funderat extra 

mycket på lokalernas betydelse för lärandet. Därför såg jag detta som ett väldigt 

intressant arbete. Jag ville ta del av andra lärares syn på detta, få synpunkter utifrån 

andra personers perspektiv och föra en diskussion med andra bildlärare hur de såg på 

bildsalarnas funktion. Tex vilka effekter kan man se på elevaktiviteten och lärandet 

utifrån en bra respektive dålig fysisk miljö.  

Med bildsalens fysiska miljö avser jag bildsalen som helhet, dess utformning, 

arbetsplatser och tillgång till olika och varierande arbetsmaterial. 

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att göra jämförelser mellan bildsalarna på olika skolor och hur 

undervisningen fungerar utifrån de olika förutsättningar som den fysiska lokalen 

erbjuder. Jag vill ta reda på om en stimulerande och god fysisk miljö ger några effekter 

för lärandet och motivationen för skolarbetet. Detta ska göras genom besök i bildsalar 

samt genom intervjuer med bildlärare på högstadieskolor. 

 

Det är självklart många andra faktorer som påverkar elevernas lärande, lustfylldhet och 

motivation än enbart den fysiska miljön. Till exempel lärarens relation till eleverna, 

lärarens kompetens i ämnet och skicklighet till att stimulera eleverna i sitt lärande. Det 

är naturligtvis svårt att separera de olika faktorerna och dess betydelse från varandra och 

vad som bidrar på olika sätt till en stimulerande lärandemiljö i skolan, vilket då också 

medför att det är svårt att definiera och kartlägga exakt vilka faktorer som bidrar till en 

god fysisk skolmiljö. Men det känns ändå viktigt att det görs undersökningar och förs 

debatter på skolorna om hur vi kan göra förbättringar för våra elevers 

utvecklingsmöjligheter och välmående i skolan. Denna undersökning kommer enbart att 

fokusera på bildsalens fysiska miljö och hur bildlärarna anser att den kan påverka 

elevernas aktivitet i klassrummet. 
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1.2 Frågeställningar 

 

Frågeställningar i undersökningen:  

 Vilka likheter och skillnader finns det i den fysiska miljön mellan bildsalar i 

olika skolor?  

 Hur anser bildlärarna att bildsalen ska arrangeras för att stimulera till en lustfylld 

och motiverande undervisning? 
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2 Bakgrund 

2.1 Design för lärande 

”Design för lärande”
1
 är en antologi från 2008 med Anna-Lena Rostvall och Staffan 

Selander som redaktörer. De har skrivit egna artiklar men boken innehåller även artiklar 

från andra författare i ämnet hur man designar lärande. Både Rostvall och Selander 

arbetar vid Stockholms universitet på institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete. 

Didaktik är ett relativt ungt forskningsfält i Sverige och kan beskrivas som vetenskapen 

om alla faktorer som påverkar undervisning och dess innehåll. Det sätter fokus på 

lärande och hur lärande organiseras i till exempel klassrummet.
2
   

 

Redaktörerna för boken (Rostvall och Selander) har ett inledande kapitel om design och 

meningsskapande. Man vill med boken bl.a. utmana lärarna att fundera på hur man som 

lärare kan forma och påverka förutsättningarna för lärande med hjälp av design och 

redskap. Den gamla pluggskolan är förbi och dessa nya förutsättningar ställer nya krav 

på hur kunskap ska förmedlas. Redaktörerna vill att man börjar ifrågasätta till sig själv 

vad som är syftet med tex valet av möblering, val av redskap, val av hur redskapen 

används mm. Hur kan man som lärare utvärdera miljön ur ett designperspektiv för att 

om möjligt skapa ännu bättre förutsättningar för lärande. Några av artiklarna i boken (av 

författarna; Björklund,  Boistrup, Tholin) berör t.ex. om och hur fokuseringen på 

bedömning (betyg) i skolan styr valet av kommunikation och aktivitet. Väljer man 

kommunikationssätt utifrån att de ska vara enkla att bedöma (text och tal) medan andra 

medier och teckensystem får stå tillbaka för att de är svårare att bedöma? 

 

Rostvall och Selander har också översatt en artikel skriven av Gunther Kress och 

Charalampia Sidiropoulou som handlar om klassrumsdesign i grekiska skolor.
3
 Den 

grekiska undervisningen beskrivs vara väldigt styrd av utbildningsministeriets utgivna 

läromedel. Läroböckerna beskriver såväl hur lektionerna ska struktureras upp som hur 

innehållet ska levereras av läraren. Det finns dock utrymme för lärarna att påverka den 

fysiska miljön och tempot i undervisningen, dvs hur man fördelar tidsåtgången för de 

moment som ska ingå i lektionen. Artikeln handlar om hur olika grekiska lärare väljer 

att designa lektionerna utifrån dessa två faktorer.  

 

Författarna beskriver bl.a. olika möbleringar och vilka konsekvenser de får för 

interaktionen och det sociala klimatet i klassrummet. I ett av de undersökta fallen 

riktade läraren mer uppmärksamhet till pojkarna i klassen än till flickorna. Författarna 

menade att det till stor del berodde på den möblering som rådde. Bänkarna var 

möblerade i ett U vilket hade skapat ett könsuppdelat rum. Alla pojkar satt på ena sidan. 

Bakom raden med flickor var det fönster vilket gjorde att läraren blev bländad av ljuset 

om hon tittade däråt. Det fanns dessutom utrymme bakom pojkarnas rad att röra sig på 

för läraren så läraren kunde välja på att röra sig i mitten av hästskon eller bakom 

pojkarna vilket också orsakade en snedfördelning av uppmärksamheten till pojkarnas 

fördel. Författarna menar att utformningen av klassrummet påverkar interaktionsmiljön, 

men även att andra teckensystem kan förbättra eller motverka möjligheterna till 

                                                 
1
 Anna-Lena, Rostvall & Staffan, Selander, Design för lärande, 2010  

2
Skolverkets webplats 

3
 Anna-Lena, Rostvall & Staffan, Selander, Design för lärande, 2010, sid 108 
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kommunikation. Många teckensystem används dessutom parallellt – klassrumsdesignen, 

läroböcker, tal, rörelser och gester m.fl.   

 

Ett kapitel i boken är skrivet av Anna Törnquist.
4
 Anna Törnqvist är erfaren arkitekt 

med djupa kunskaper om sambandet mellan skolhuset, skolans lärande organisation och 

läroplanen. I artikeln börjar Törnquist med att beskriva en fejkad process kring 

ombyggnationen av en skola. Hon beskriver ett stormigt lärarmöte där en arkitekt 

presenterar skisser som illustrerar det som skolans måldokument föreskrev. När 

arkitektens skisser visar på den pedagogiska visionens lokalmässiga konsekvenser blir 

det dock uppenbart för alla inblandade hur annorlunda framtiden kan komma att bli. En 

anpassning av lokalerna till läroplanens mål (övergång från det ämnesvisa uppbyggda 

arbetssättet till ett elevfokuserande ämnesövergripande arbetssätt) kan få omvälvande 

konsekvenser för det vardagliga arbetet i skolan och för den enskilda lärarens 

arbetssituation. Kan läroplanen tolkas på så vitt skilda som lärarnas reaktioner på mötet 

uttrycker frågar sig författaren. 

 

Skolhusens utformning har stor betydelse för verksamhetens förutsättningar att uppfylla 

det som uttrycks i läroplanen och andra styrdokument menar Törnquist. Den fysiska 

miljön utgör en påtaglig förutsättning (stödjande, begränsande eller hindrande) för 

verksamheten. 

Arkitektarbetet har därför större betydelse än man tror på skolorna. Resultatet kommer 

att påverka skolans framtida arbete i hög grad.  

 

Törnquist ser flera anledningar till den tröghet som råder för att förändra den fysiska 

miljön i dagens skolor där den rådande konflikten grovt kan beskrivas stå mellan 

ämnesfokus och elevfokus: 

 Inblandade arkitekter och andra huvudmän vet av erfarenhet att man får minst 

protester om man inte gör så stora förändringar i lärarnas arbetssituation. 

 En byggnads livslängd överstiger vida bäst-före-datum på styrdokumenten för 

verksamheten. Därför är ”flexibla lokaler” ofta ett honnörsord vid 

ombyggnationer. Något som inte leder till tillräckliga förändringar för att 

uppfylla styrdokumenten enligt Törnquist. 

 Ekonomi framförs ofta som en faktor som omöjliggör att arbeta individrelaterat 

och i mindre grupper. Det finns dock gott om exempel där man klarat denna 

omställning utan att behöva öka på lärartätheten menar Törnquist. Även 

kommunala skolor i ”tunga områden” finns representerat bland dessa.  

 

I de lägre åldrarna har utvecklingen mot skolhus anpassade till läroplanen gått snabbast. 

Här hittar man ofta lokaler som medger ett flexiblare arbetssätt och ett mer 

individanpassat lärande än den traditionella skolbyggnaden. Sedan blir kvaliteten på 

skolhusen ojämnare ju högre upp i åldrarna man kommer menar författaren. I många 

kommuner finns fortfarande 60- och 70-talens högstadieskolor kvar i mer eller mindre 

oförändrat skick. Det är byggnadstyper som endast förmår erbjuda ett idag föråldrat 

arbetssätt; ämnesvisa klassrum längs korridorer utan ordentliga pausmiljöer för 

eleverna. Även vid ombyggnationer landar utseendet förvånansvärt ofta på det 

traditionella klassrumstänket även om det kompletteras med grupprum och en 

elevcafeteria säger Törnquist. Byggnadstraditionerna verkar vara mest cementerade vad 

gäller gymnasieskolorna enligt Törnquist. Här har man lång tradition från läroverkens 

gedigna och imponerande byggnader. Även om de genomgår ombyggnationer så tycks 

                                                 
4
 Anna-Lena, Rostvall & Staffan, Selander, Design för lärande, 2010, sid 130 
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ämnessalar och institutioner leva kvar, enligt Törnquist, trots att styrdokument och 

utvecklingsplaner pekar åt annat håll.  

 

2.2 Lev Semjonovitj Vygotskij 

Året är 1917. Oktoberrevolutionen är över. Det nybildade Sovjetunionen försöker samla 

ett land som är härjat av revolution, inbördeskrig och ekonomisk kris. Den nya staten 

står inför en mängd stora problem varav utbildning var ett av de största. Analfabetismen 

var utbredd och på gatorna drev 1000-tals ryska barn i alla åldrar omkring. Offer från 

kriget och revolutionen. Den obligatoriska skola som infördes på 20-talet förväntades 

axla undervisning för barn från mycket skilda bakgrunder och förutsättningar. Detta 

innebar enorma medicinska, sociala och psykologiska problem. För att klara detta 

utvecklades ett speciellt arbetssätt som kallades pedologi vilket blev mycket populärt 

under 20-30-talet i Sovjetunionen.
5
  

 

En pedolog som kom att betyda väldigt mycket, såväl under som efter sin livstid, och 

såväl i Sovjet som internationellt var Lev Vygotskij. Lev Semjonovitj Vygotskij var en 

judisk psykolog, pedagog och filosof som levde i Ryssland 1896 – 1934. Vygotskij var 

väl orienterad i samtidens psykologi och han bidrog även till att sprida internationella 

idéer till sitt hemland. Men det utmärkande för Vygotskij var att han hela tiden 

rekonstruerade en mängd egna tankar och idéer och hans orginella tankeram var under 

ständig utveckling. Men detta innebar även att han inte stödde alla delar i den 

vedertagna pedologin och han var öppet kritisk mot en del idéer som ingick. .  

 

Från att ha varit en högt ansedd vetenskap börjar åsikterna om pedologin att svänga 

under 1930 talet. Det drabbade även Vygotskij och hans forskningar med full kraft. 

1936 fördömdes pedologin av kommunistpartiet, alla pedologer svartlistades och 

faktaböcker beordrades bort från biblioteken. Arbetssättet med mentala tester och 

psykologiska utvärderingar av elever förbjöds. Först efter Chrustjovs övertagande av 

makten 1956 upphävdes förbudet mot Vygotskijs skrifter. Efter det har Vygotskijs 

tankar och skrifter publicerats och översatts och spridits i såväl Sovjetunionen som 

internationellt och räknas fortfarande som mycket aktuella.
6
  

 

Aktiviteter var också ett ledord för Vygotskij.
 
Han ansåg att alla psykologiska processer, 

tex tänkande, talande, skrivande, lärande, känslor och vilja härrör från yttre aktiviteter 

och tänkande tillsammans med andra. Det kommer inte från någon inre mental idévärld. 

De yttre aktiviteterna skapar ett råmaterial för individens kommande inre processer. 

Utan detta råmaterial kan det heller inte ske någon aktivitet inne i huvudet menade  

han.
7
 

 

2.3 Vygotskij och pedagogiken 

I boken ”Vygotskij och pedagogiken”
8
 finns det samlat artiklar om Vygotskijs lära och 

teorier. Ivar Bråten är redaktör men fler författare deltar med texter. Boken visar att 

vygotskijs teorier fortfarande är mycket aktuella både för pedagoger och för psykologer. 

                                                 
5
 Ivar, Bråten, (red), Vygotskij och pedagogiken, 1998,  

6
 Ivar, Bråten, (red), Vygotskij och pedagogiken, 1998,  

7
 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, 2006, sid 11 

8
 Ivar, Bråten, (red), Vygotskij och pedagogiken, 1998,  
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Lek och undervisning istället för imitation 
Hela det senaste århundradet har det förts fram kritik mot den traditionella 

undervisningen där elever ska lära sig genom att memorera och imitera. I de flesta 

länder är detta arbetssätt fortfarande den vanligaste undervisningsformen även om det 

har skett vissa förändringar inom ramen för den pedagogiken.  

“The teacher lectures and the student listen. Children assume the role of 

passive, rather than active, partipicants. It is as if the knowledge the 

teacher has can be transmitted directly to the students; the metaphor is 

that of pouring information from one container (the teacher´s head) to 

another (the student´s head) “
9
 

Reformpedagogiken som vuxit fram som motkraft mot denna traditionella 

undervisningsform har fört fram att ”undervisning måste byggas på elevens skapande 

aktiviteter”
10

.  Barnen och eleverna ska få erövra världen på egen hand med hjälp av 

egna erfarenheter. I detta reformarbete finns mycket att lära från Vygotskij. Boken 

”Vygotskij och pedagogiken” visar att Lev Vygotskijs teorier fortfarande är högst 

aktuella för både pedagoger och psykologer.   

 

Samarbete mellan barn och vuxna sågVygotskij som den absoluta kärnan i 

undervisningsprocessen och han arbetade mycket med att förklara hur denna 

samarbetsprocess bidrog till barnets systematiska kunskapsutveckling. Genom ett aktivt 

samspel mellan läraren och varje enskild elev skulle eleven stimuleras att nå allt högre i 

sin utveckling. Det handlar om ett samarbete där man påverkar varandra och där barnet 

spelar huvudrollen. Denna form för undervisning förutsätter ett pedagogiskt möte 

mellan en elev och en lärare där båda parter tillför aktivitet och kreativitet. Det är inte i 

första hand värdet av samarbetet i den specifika situationen som Vygotskij såg som 

värdefullt, utan det som barnet lär sig genom samspelet. Den potential för vidare 

utveckling som uppkommer genom samarbetet där barnets styrs mot högre nivåer i sin 

egen utveckling. 

 

Den närmaste utvecklingszonen.  

Det som Vygotskij såg som intressantast i detta samarbete var skillnaden mellan det 

som ett barn kan klara själv och det den kan klara i samarbete med en vuxen. Den 

skillnaden visar nämligen på barnets utvecklingspotential. För att beskriva denna 

potential myntade Vygotskij begreppet ”den närmaste utvecklingszonen”.  

 

”Det som en elev idag klarar att göra med hjälp av läraren kommer han senare att klara 

på egen hand”.
11

  Vygotskij menar att det är helt förkastligt att som undervisning vilja 

lära eleverna något som de redan kan. Enskilda ämnen och teman måste ställa större 

krav än vad eleven för närvarande kan uppfylla. Undervisningen ska inte vara riktad 

mot det som är avslutat och som eleven behärskar och kan.  

  

Social interaktion 

Vygotskij definierade socialt samspel som den viktigaste drivkraften i barnets 

utveckling och han intresserade sig särskilt för de typer av sociala aktiviteter som han 

menade att ledde till kognitiv utveckling. Främst bland dessa såg han språklig 

                                                 
9 Brown och Campione 1990 i Ivar, Bråten, (red), Vygotskij och pedagogiken, 1998, s 107  
10

 Ivar, Bråten, (red), Vygotskij och pedagogiken, 1998, s 33 
11

 Ivar, Bråten, (red), Vygotskij och pedagogiken, 1998,  s 43 
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kommunikation och dialog mellan barn och vuxna. Han menade vidare att just 

undervisningen stod i särklass och hade en helt avgörande betydelse för barnets vidare 

mentala utveckling. Vygotskij menade att lärandet naturligtvis leder till en kvantitativt 

förändring av medvetandet genom att barnet lagrar allt större mängd kunskap, men han 

såg även lärandet som en kvalitativ förbättring i medvetandets struktur. Vygotskij 

förnekade inte den biologiska faktorn för kognitiv utveckling. Men han betonade att 

kognitiv utveckling inte är något ”som bara sker”. Det är viktigt att barnet ingår i en 

social lärosituation. Högre mental utveckling sker genom de erfarenheter som individen 

gör genom praktisk och social aktivitet i en given miljö. Barnets utveckling, menade 

Vygotskij , kommer att påverkas av det som utmärker det samhälle som barnet växer 

upp i (historia och kultur). Men barnets utveckling kommer också att vara beroende av 

de sociala och kunskapsmässiga erfarenheter den får tillgång till.  

 

Före skolan får barnet spontant tillägnade kunskaper genom ett informellt samspel med 

miljön. I undervisningen kommer sedan barnet att möta en annan begreppsapparat. På 

samma sätt som språket tillför nya möjligheter till kognitiv och praktisk aktivitet hos 

spädbarnet så tillför lärande av tex nya symbolsystem bestående förändringar i barnets 

kognitiva strukturer. Det vill säga skriftsspråket öppnar nya vägar som för alltid 

förändrar medvetandet.  

 

Medierad inlärning innebär en undervisning som präglas av dialog mellan lärare och 

elev. Vygotskij betonad mycket språkets betydelse. Språket är det sociala redskapet för 

att överföra strategier men också det kognitiva redskapet för att lagra kunskap.  

 

Människans medvetande är det som gör att hon kan höja sig över djuren och leder 

människans utveckling över de begränsningar som naturen har satt. Det unika med det 

mänskliga medvetandet är starkt knutet till utvecklingen av språket enligt Vygotskij. 

Språket representerar både ett socialt kommunikationsmedel och ett individuellt mentalt 

redskap. Ett barns utveckling av språk förändrar möjligheterna för barnet att styra och 

planera sitt beteende. Språket ger barnet nya möjligheter till praktisk och kognitiv 

aktivitet.  (Bearbetning och förståelse av omvärlden). För Vygotskij innebar ökad 

kognitiv utveckling en utveckling mot ökad kontroll och styrning av de egna kognitiva 

processerna. För att uppnå detta såg Vygotskij språkliga tecken som viktiga 

mekanismer. Inom aritmetiska utvecklingen räknar barnet på fingrarna. Yttre 

operationer används för att lösa en inre uppgift. Minnet stödjer sig på yttre tecken tex en 

minneslapp. 

 

 

Konst i skolan  

Ett huvudperspektiv hos Vygotskij är att undervisning ska vara en fortsättning på leken, 

en källa till elevens egen utveckling. Vygotskij såg leken som grund för barnets sociala 

utveckling och undervisning som grund till elevens frigörelse av kreativitet och 

kunskapsutveckling. Vygotskij hänvisar här till konsten som en möjlighet att öppna 

dörrar. Konst, menar Vygotskij, kan frigöra oanade mängder energi som hittills varit 

hämmade och tillbakahållna. Men de estetiska känslorna förutsätter inte omedelbara 

handlingar. Det kommunicerar med vårt undermedvetna, väcker passioner och bryter 

lugnet och kan också förändra viljan på ett nytt sätt. 

 

Utvärdering av kunskaper 

Eftersom Vygotskij betonade undervisning som en dynamisk process baserad på social 

interaktion tog han avstånd från alla former av statisk utvärdering av kunskaper. Det 



Ghammachi Joseph, C-uppsats 2015 

Betydelsen av bildsalens utrustning och miljö för ett lustfyllt lärande 

 

10 

 

viktiga var enligt Vygotskij att definiera elevens vidare potential. Inom traditionell 

undervisning räknas elevens kunskaper först när den kan uppvisas och användas 

självständigt och utan hjälpmedel. Detta vände sig Vygotskij mot och menade att hjälp 

av andra och användande av hjälpmedel är en viktig del i utvecklingsprocesserna.  

 

Vygotskij i vår tid 

Det finns många avtryck efter Vygotskijs tankar i senare pedagogik. Både vad gäller 

undervisning i vanliga skolor och diagnostisering och åtgärder vid 

inlärningssvårigheter.  Konstruktivistiskt orienterade pedagoger har sedan 70 talet 

hävdat att eleverna ska få upptäcka egna strategier för att lära och lösa problem. Särskilt 

den riktning som kallas dialektisk konstruktivism är inspirerad av Vygostikjs teori om 

kognitiv utveckling. (Moshman 1982) s 110. Om eleverna gör fel ska man enligt den 

dialektiska konstruktivismen inte säga till dem exakt hur de ska göra utan hellre stötta 

deras egna försök att lära. Fler exempel hittar vi bl.a. hos dataprogrammet (DynaMath) 

som är utvecklat för att värdera matematikkunskaper hos äldre barn med 

inlärningssvårigheter. Det arbetar med att uppskatta en individs närmaste 

utvecklingszon i sann Vygotskij-anda. Ett annat testmaterial av elevers färdigheter är 

”IL Basis”. IL Basis är uppbyggt enligt Vygotskijs tankar; när eleven först har 

demonstrerat sin självständiga kunskap erbjuds hen ett samarbete för att kunna bedöma 

den potentiella nivån.  

 

2.4 Vygotskij i praktiken 

En av många som för vidare Vygotskijs lära och idéer är Leif Strandberg
12

 som 2006 

utkom med en bok ”Vygotskij i praktiken”.  Boken handlar om barn och ungdomars 

lärande och de pedagogiska aktiviteter som underlättar deras lärande. Strandberg 

blandar i boken tankar och citat från Vygotskij med praktiska exempel från skolors och 

förskolors arbete. Exempel som han hämtat från sina 30 års erfarenhet som 

Skolpsykolog och skolutvecklare. Strandberg menar att man i dagens läroplaner finner 

stöd och uppmaningar att praktisera en pedagogik som bygger på Vygotskijs 

banbrytande teorier.
13

 ”Det sätt som skolarbete är organiserat på kan därigenom fungera 

som en ´stödstruktur´ för den kunskap som ska förmedlas, eller motverka den.” 
14

 

 

I boken visar och förklarar Strandberg vilka aktiviteter som enligt Vygotskij leder till 

lärande och utveckling. Dessa delas i boken in i fyra gruppen även om de enligt 

Strandberg i mångt och mycket överlappar varandra. 

Sociala: Lärande och utvecklande aktiviteter är alltid sociala menar Strandberg. Det 

mänskliga mötet är mycket kraftfullt. Meningsfulla interaktioner är grunden till allt 

lärande. Det finns inget nedärvt och det kommer inte som ett fax från himlen. Alla våra 

individuella kompetenser uppstår utifrån olika typer av interaktioner med andra 

människor. De egna inre tankarna har alltid föregåtts av yttre tankar tillsammans med 

andra.  

Medierande: Människan använder verktyg, tecken mm som hjälp i våra aktiviteter. 

Dessa kan tex hjälpa oss att minnas, att lösa problem och att utföra olika uppgifter. Yttre 

aktiviteter med hjälp av dessa verktyg, tecken mm behövs för att skapa de egna inre 

tankarna.  

                                                 
12

 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, 2006 
13

.SOU 1992:94, Skola för bildning, citerad i Strandberg, 2006, Sid 14 
14

 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, 2006, sid 22 
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Situerade: Enligt Strandberg menar Vygotskij att lärande är situerade. En kontext som 

färgar lärandet och kunskapen. Strandberg ger som exempel att; ”Det är lättare att lära 

till bilmekaniker i en bilverkstad än vad det är på en öde ö. Det är lättare at lära sig läsa 

i en miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det.” 
15

 

Kreativa: Kreativa aktiviteter leder också i hög grad till lärande. Att kreativt delta i 

förändringsarbete, att överskrida gränser, att pröva och öva det vi ännu inte kan, skapar 

utveckling och lärande enligt Strandbergs tolkning av Vygotskij.  

 

Jag ska här redogöra närmare för de delar som berör ämnet för min uppsats nämligen 

hur miljön påverkar inlärning. Enligt Strandberg och Vygotskij har detta naturligtvis 

stor betydelse eftersom de ser såväl omgivning som aktiviteter och verktyg som centrala 

för motivation och inlärning.  

 

Vygotskijs teorier att utvecklingsprocessen består av såväl yttre aktiviteter tillsammans 

med andra och en egen inre aktivitet nödvändiggör två typer av rum menar Strandberg. 

Ett rum där interaktioner med andra, arbete i grupp, diskussioner mm kan äga rum och 

ett rum där elevens inre tankearbete är möjligt. Förskolans och skolans uppgift är att 

möjliggöra växelverkan mellan dessa inre och yttre aktiviteter säger Strandberg. En bra 

balans mellan handlingar och kulturella tecken, mellan aktivitet och tänkande är en 

mycket kraftfull lärprocess. 

 

Men även byggnadernas och rummens utformning och innehåll spelar stor roll enligt 

Strandberg. Miljö är inget neutralt. Därför kommer också skolors och förskolors rum att 

påverka barnens lärande i hög grad menar han.  

”Rummen bär på och förmedlar kunskaper, erfarenheter, känslor och 

förväntningar. De talar till barnen och ungdomarna…. Ett rum kan 

underlätta lärande. Ett annat rum kan försvåra lärande.”
16

 

 

Vilka hjälpmedel som erbjuds eleverna, och hur de erbjuds, har också stor betydelse för 

utvecklingsprocesserna. Som underrubrik till boktitel har Strandberg ” Bland 

plugghästar och fusklappar”. Han menar att skolan inte bara ska acceptera utan även 

uppmuntra olika former av fusklappar (hjälpmedel) för att öka barnens 

lärandeaktiviteter. Yttre aktiviteter menar Strandberg i likhet med Vygotskij, , är källan 

till inre färdigheter, även de som genomförs med olika fusklappar. Fusklappar menar 

Strandberg är inget annat än alla hjälpmedel, allt från miniräknare till vettiga pennor, 

bra anteckningsteknik, böcker, lexikon, skissblock. Hjälpmedlen är våra vänner menar 

författaren. Barnen måste lära sig att det finns hjälpmedel, hur man använder dem och 

att de är till för att användas. 

 

Strandberg utvecklar tankarna om hjälpmedel ytterligare i frågan om användandet av 

datorer i skolan. IKT (den digitala informations- och kommunikationsteknologin) har 

enligt författaren verkligen revolutionerat och förändrat människors liv på ett 

grundläggande sätt. Denna omvandling har dessutom gått svindlande fort. Framförallt 

har den påverkat barn och ungdomars tillvaro.  IKT är idag tillgänglig och ständigt 

närvarande i barns och ungdomars tillvaro och har även kommit att kallas ´The 

children´s machine’. Här kan man enligt Strandberg tydligt se det Vygotskij menar med 

att deltagande aktivitet kommer före vetande och att aktivitet till och med kan leda 

lärande, att man kan ”göra innan man vet”.  Datorn passar barnens konkreta sätt att 

                                                 
15

 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, 2006, sid 12 
16

 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, 2006, sid 22 
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närma sig världen. Datorn tillåter dem att kringgå krångliga textbaserade koder och 

istället utnyttja ikoner (bilder). Datorn skapar ypperliga lärmiljöer, den är; ”flersinnlig, 

konkret, utmanande, rik på assisterande ledtrådar, rik på verktyg, spännande och 

tålmodig”.
17

 Datorn är en fiffig kompis som tålmodigt lånar ut sin kompetens till den 

som vill vara med.  

 

Särskild förvånande måste detta naturligtvis vara, menar Strandberg, för de som 

fortfarande anser att kompetens är en inre mental egenskap. Med hjälp av datorn kan 

små barn röra sig i den virtuella världen utan föregående instruktioner, utan att kunna 

läsa, utan att kunna språk och lösa problem som för oss vuxna tycks omöjliga utan 

någon form av textavkodning eller kunskap om engelska. 

 

En, utifrån ämnet bild, intressant aspekt, som Strandberg för fram med anledning av 

datorernas framtåg är att bilder som uttryck fått en renässans. Sedan reformationen för 

flera hundra år sedan har text varit viktigare än bild som uttrycks- och 

kommunikationsmedel.  Text och bild är olika kulturella uttryck som strukturerar vårt 

tänkande på olika sätt menar Strandberg. Om vi ringaktar bildfärdighet kommer vi att 

minska våra möjligheter till inlärning. 

 

 

2.5 Fantasi och kreativitet i barndomen 

I sin bok ”Fantasi och kreativitet i barndomen” 1930, ger Lev S Vygotskij
18

 sin syn på 

barns och ungdomars kreativa förmåga vilket han benämner som fantasi. Gunilla 

Lindqvist som har skrivit förordet till boken menar att Vygotskijs teorier, om fantasin 

som en medvetandeprocess som alla människor har, har mycket att erbjuda för en 

skapande pedagogik även i dagens skolor. Boken beskriver fantasins konstruktion och 

hur det påverkar barnens olika utvecklingsstadier. Boken innehåller även mycket 

konkreta förslag hur man bör arbeta med kreativitet i skolan via bild, litteratur och 

teater. 

 

En vanlig uppfattning om fantasi är att den står i motsatsförhållande till verklighet, 

vilket inte alls är fallet enligt Vygotskij. Fantasin står inte heller i motsats till minnet 

utan grundar sig på minnet och använder minnet till att göra oändligt många nya 

kombinationer. 

Vygotskij menar att fantasin är en ytterst komplex process som hänger ihop med vår 

hjärnas förmåga att skapa kombinationer. För varje åldersnivå har den sitt eget 

uttryckssätt och för varje period i barndomen har den sin egen typiska form av 

skapande. Redan hos små barn hittar vi kreativa processer i tex barnens lekar. Att sitta 

grensle på en käpp blir ett uttryck för att rida på en häst.  

 

Vygotskij visar i boken på fyra grundläggande samband där fantasin förenas med 

verkligheten. 

Första formen: Fantasin använder tidigare erfarenheter och minnet till att skapa. Alla 

skapelser av fantasin bygger på element och händelser som är hämtade ur verkligheten 

och som ingår i barnets tidigare erfarenheter. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, 

desto större förutsättningar har det till kreativt skapande.  

                                                 
17

 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, 2006 
18

 Lev S, Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen, 1995, 
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Andra formen: Fantasin kan även utnyttja andras erfarenheter och någon annans 

anvisningar. Vi kan t.ex. skapa oss en bild av franska revolutionen genom att läsa eller 

höra om den. Detta blir till ett viktigt medel för att vidga en människas erfarenheter. I 

denna form är fantasin nödvändig för varje intellektuell verksamhet.  

Tredje formen: Fantasin och verkligheten har även ett emotionellt samband. Fantasins 

bilder tjänar som ett inre uttryck för våra känslor. Man väljer t.ex. färger utifrån inre 

känslor. Alla former av skapande fantasi innehåller känslomässiga element. Bilden av 

en rövare som skapas i ett barns fantasi om natten kanske inte är verklig, men barnets 

rädsla och skräck är en fullkomligt verklig upplevelse. De känslor som de konstnärliga 

fantasibilderna drabbar oss från boksidorna eller från teaterscenen är verkliga och 

upplevs djupt och allvarligt även fast vi vet att de är påhittade. Ett musikstycke kan 

också framkalla komplicerade upplevelser och känslor hos lyssnaren.  

Fjärde formen: Skapandet av helt nya ting. Ur ett behov och en önskan kan det växa 

fram ett skapande. Verkliga element genomgår tankemässig och fysisk bearbetning och 

ur det skapas nya fantasiprodukter som sedan blir en del i en ny verklighet.  

 

Den skapande fantasins mekanism 

Såväl känslan som tanken styr människans skapande. Varje behov, strävan eller önskan 

kan fungera som impulser till skapande. De sätter fantasiprocessen i rörelse. Men varje 

uppfinnare (även genier) är barn av sin tid. Skapande är en historisk kontinuerlig 

process där tidigare skapelser banar väg för de nyare. Ingen uppfinning kan därför 

betraktas som enbart personlig. Det finns alltid bevarade rester av ett anonymt 

samarbete. 

 

Fantasin hos ett barn skiljer sig från fantasin hos en vuxen. Många har genom åren 

påstått att barnen har rikare fantasi än de vuxna men det vänder sig Vygotskij mot. 

Fantasin är beroende av erfarenheter vilket ett barn har mindre av än en vuxen. 

Förhållandet till omgivningen är olika, och likaså skiljer sig barns och vuxnas intressen 

åt. Barnens erfarenheter är torftigare än de vuxnas. Deras intressen är enklare och de har 

inte lika nyanserat förhållande till sin omgivning som de vuxna har. Allt detta menar 

Vygotskij medför att fantasin hos en vuxen är större än hos ett barn. Men ett barn kan 

ha svårare att särskilja fantasi och verklighet. Det finns också en utbredd uppfattning att 

fantasin är beroende av begåvning. Det är inte heller riktigt enligt Vygotskij. Skapandet 

är något som tillkommer alla i mer eller mindre grad. Det är en ständig följeslagare i 

barnets tillvaro och utveckling. 

 

Den pedagogiska slutsats Vygotskij drar från sina teorier (om att allt skapande utgår 

ifrån människans tidigare erfarenheter och är hämtade från verkligheten och att en 

människa med rika tidigare erfarenheter har större möjlighet till skapande aktiviteter) är 

att det är nödvändigt att vidga barnens erfarenheter. Vygotskij framhåller betydelse av 

att odla skapandet i skolåldern. Den skapande fantasin är en av de viktigaste krafterna 

för att orientera sig i framtidens värld menar Vygotskij.  

 

Ritande 

Ritandet är den främsta formen av skapande i tidig ålder och i förskoleåldern. Detta är 

det enklaste sättet att förmedla det som upptar barnets tankar.  Men hos de flesta barn 

försvinner denna spontana längtan efter att rita. Det kommer en brytpunkt vid 10-15 år 

när barnet inte vill rita längre om det inte har extra begåvning eller stöd för att fortsätta 

ritandet. 
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Barnets ritande genomgår enligt Vygotskij fyra olika stadier. Det första där tex 

huvudfotingarna ingår kännetecknas av att barnet tecknar efter minnet och inte utifrån 

verkligheten. Den gör schematiska avbildningar som är mycket långt ifrån verkligheten 

men som visar det som barnet tycker är intressant att ta med. Detta beror enligt 

Vygotskij på att det lilla barnet är i hög grad symbolist istället för naturalist. Barnet 

strävar bara efter att göra en mycket ungefärlig beskrivning och förmedlar vad det vet 

om objektet istället för vad det ser. Vissa detaljer som borde synas utelämnas medan 

man tar med detaljer som inte syns men som finns där. Även en människa i profil har 

två ögon tex. I nästa steg utvecklar barnet förmågan till avbildning. Fler detaljer tas med 

och detaljerna får också mer verklighetstrogna placeringar i förhållande till varandra. 

Det tredje steget är det verklighetstrogna avbildandet. Föremålet är fortfarande platt 

tecknat men i stort sett realistiskt och verklighetstroget. Det fjärde steget är det väldigt 

få barn som når utan hjälp av undervisning. Här tillkommer det tvådimensionella i 

bilden, med ljus och skuggor.  

 

Vygotskij beetonar vikten av att allt skapande i skolåldern måste vara frivilligt och 

uppstå ur barnens egna intressen. Den skapande fantasin upplevs oftast inte tillräcklig 

för tonåringen. Tonåringen blir inte längre tillfreds av en vanlig teckning. 13-åringar 

försäkrar varandra och läraren att ”vi kan verkligen inte och om vi kan så är det inget 

värt.”
19

 Ett pedagogiskt grepp som förs fram är att skapa intresse för någon form av 

produktion där ett personligt konstnärligt skapande ingår. Penna lera och färger som är 

till för rent avbildande uppgifter verkar de ha tröttnat på . Här gäller det enligt Vygotskij 

att hitta nya material, nya nyttobetoande uppgifter. Tekniska svårigheter som i tidigare 

åldrar släckte och bromsade skapandet fungerar i den här åldern tvärtom. Tekniska 

svårigheter att övervinna höjer deras skapande arbetsaktivitet. Själva ansträngningen 

blir meningsfull och rolig. Skapandet som lek intresserar inte den allvarliga tonåringen 

men ett skapande som bygger på tekniker som barnet får lära sig undan för undan 

tillfredsställer det äldre barnets kritiska förhållande till sina sysselsättningar. Och 

speciellt om produktionen kan ges en professionell inriktning.  

 

Det litterära skapandet i skolåldern. 

Det skriftliga språket är långt upp i åldrarna väldigt avlägset och outvecklat hos barnet. 

Barnets tanke bromsas in när det fattar pennan. Barnet förflyttas flera år tillbaka i ålder 

om det ska övergå från muntligt språk till det skrivande språket. Om man jämför barnets 

förmåga att berätta så sjunker den sjuåriga barnet till en två årings nivå vid övergången 

från muntligt språk till skriftligt. Det muntliga språket är också mycket snabbare än det 

skriftliga.  

Barnet saknar ofta också ett behov av att skriva. Väldigt ofta menar Vygotskij skriver 

barnet dåligt för att det inte har något att skriva om. Man måste sträva efter att få barnet 

att skriva om sådant som det kan omfatta med sina tankar, något som upprör eller 

inspirerar att uttrycka den inre världen i ord. Ofta förstör läraren skrivandet för barnen 

genom att ge dem i uppgift att skriva om sådant de inte vet något om och som de inte 

intresserar sig för. Uppgiften för läraren är att skapa ett behov hos barnet att skriva och 

sedan hjälpa det att behärska skrivandet som konst. Urvalet av ämnen ska vara stort och 

mångskiftande. Man måste som lärare även akta sig för att kritisera stavning, handstil 

prydlighet etc enligt Vygotskij.  

Även för skrivande gäller tesen att det arbete som barnet gör frivilligt ger bättre resultat 

än genom tvång. När något har samlats inuti som kräver att få komma ut och uttryckas 
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så skriver barnet med stort allvar. Att tillsammans skapa t.ex. en tidning kan skapa 

förutsättningar för många barns olika intressen att vara med i skapandet.  

 

Det teatrala skapandet i skolåldern 

Dramat ligger väldigt nära barnets tidiga lek. Leken är den ursprungliga formen för den 

dramatiska formen. Pjäser bör enligt Vygotskij skrivas av barnen själva för att komma 

nära barnens förståelse. Vygotskij betonar vikten av att inte stirra sig blind på resultatet 

av barnens skapande utan att se värdet i själva processen. I en teateruppsättning av barn 

bör allt vara tillverkat av barnen. Det ska skapas av barnens händer och av barnens 

fantasi, såväl tillbehören till teatern som innehållet i pjäsen.  

 

2.6 Bildsalens betydelse 

I en C-uppsats från Umeå universitet beskriver Ulrika Svensson och Carolina Nilsson
20

 

en undersökning gjord på tre gymnasieskolor där de vill belysa hur bildsalarnas 

utformning med avseende på former och inredning påverkar elevernas prestationer och 

arbetslust. De har i sin studie medvetet valt tre skolor med olika inriktningar för att se 

om de olika skolorna kan erbjuda eleverna likvärdig undervisning i ämnet bild. 

Bildsalarna på olika skolor behöver inte vara lika men ska vara likvärdiga för elevernas 

möjligheter till utbildning enligt Svensson och Nilsson och de stöder sig på skollagen 

och läroplanen som säger att skolan ska vara likvärdig för alla och ge samma kvalitet på 

utbildningen oberoende på vilken skola man går. Inte helt förvånande kommer 

författarna fram till att skillnaderna i kvalitet är stora mellan de olika skolorna.  

 

Svensson och Nilsson strävar i sin studie efter att titta på den fysiska skolmiljön (salens 

utformning, ljussättning färgsättning mm) men försöker även belysa huruvida miljön 

skapar positiv eller negativ inverkan på motivationen. De upplever att skolmiljön inte 

prioriteras så högt på många skolor och menar att det då ofta har negativ inverkan på 

elevernas motivation.  

Såväl deras studie som deras genomgång av annan litteratur i ämnet visar att 

skillnaderna mellan skolor är stora. Vissa skolor har stora brister medan andra föregår 

med gott exempel.  

 

Svensson och Nilsson har även utifrån intervjuerna med bildlärarna sammanställt en 

förteckning över faktorer på hur en bildsal ska vara uppbyggd och inredd.
21

 Det som 

lärarna tycker har högst prioritet är plats för förvaring av material och påbörjade alster 

och lediga ytor för att visa färdiga alster. Övriga viktiga detaljer är enligt lärarna 

ändamålsenlig inredning; höj och sänkbara bord, stora bordsytor, rengöringsutrymmen 

som är anpassade utifrån antalet elever. Dagsljus via väl tilltagna fönster är extra viktigt 

i ämnet bild. Lokalen bör även vara enkel att möblera om utifrån olika behov.    

 

2.7 Äga Rum 

En annan C-uppsats som berör detta ämne är ”Äga Rum” skriven av Hanna Siljeholm
22

 

2010. 

                                                 
20

 Ulrika, Svensson & Carolina Nilsson, Bildsalens betydelse, 2008 
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Siljeholm konstaterar i sin utredning att det idag inte finns något sammanhållet ansvar 

för miljön i skolan. Ansvaret är fördelat mellan ett tiotal olika myndigheter. Detta leder 

också till konstaterar hon att det inte finns några nationella riktlinjer i lagstiftningen för 

att garantera kvaliteten i skolmiljöerna eller för att lyfta vissa specifika behov i olika 

rum och lokaler. Framförallt de icke mätbara kvaliteterna i skolmiljön som tex, trivsel, 

utveckling, trygghet och stimulans saknas i befintliga styrdokument enligt Siljeholm. I 

skollagen och läroplanen finns skolmiljön nämnt endast i korta allmänna ordalag som 

säger att lokalerna ska vara ändamålsenliga. Inte heller Arbetsmiljölagen ger några 

riktlinjer för hur lokalerna ska vara utformade för att passa den avsedda aktiviteten. 

 

Hon vill med sitt arbete visa på hur olika rum (begränsade ytor) ger olika möjligheter 

till aktivitet och möten mellan människor. Siljeholm menar att ”mötet” är nödvändigt 

för att skapa kunskap. Hon vill med studien visa på ett antal elevers känslor och 

upplevelser av bildsalen.  

I sina fallstudier (på gymnasieskolor) av lektionerna i bildsalen konstaterar Siljeholm att 

det pågår många olika typer av aktiviteter samtidigt under lektionen; samtal, 

diskussioner, bildarbete, internetsurfande, pyssel osv. Vissa elever tycker det är skönt 

och inspirerande att kunna ha med egen musik och att mobilanvändningen inte är så 

reglerad medan andra elever blir splittrad av för mycket runt omkring som stör. Detta 

menar Siljeholm är också aktiviteter som man som pedagog  måste förhålla sig till och 

försöka utnyttja  till lärandet. 

 

När Siljeholm ber eleverna beskriva bildsalen blir det väldigt spridda omdömen, såväl 

positiva som negativa. Gemensamt är dock att alla elever upplever bildsalen annorlunda 

mot de övriga skolsalarna. Även de elever som inte bryr sig om ämnet bild speciellt 

mycket upplever miljön som avslappnande och får en känsla av frihet i bildsalen. Detta 

menar Siljeholm är ett tillstånd som skapar en bra grund för lärande. I de observationer 

hon gör under lektionerna menar hon att hon ser att detta beteende finns präglat hos 

eleverna. Hon menar att  ”rummet finns innan man går in i det”
23

 redan vid ingången till 

bildsalen så förändras eleverna. De blir rörligare, pratigare och stämningen blir lättare. 

Det finns menar Siljeholm en förförståelse hos eleverna kring hur rummet kommer att 

påverka dem.  I utredningen ingår även ett rörelsemönster som Siljeholm gjort på fyra 

elever där hon visar på deras rörelser i rummet under en lektion. Där framgår att olika 

elever nyttjar utrymmet om möjligheten till rörelse väldigt olika. Eleverna ser enligt 

Siljeholm även olika osynliga gränser i rummet. 

 

Eftersom Siljeholm anser att möten och interaktioner är grunden för utveckling och 

lärande ser hon stor potential i bildsalarna. I hennes studie träder den fram ”som en plats 

där man slappnar av, jobbar med händerna och möts”.
24

 

 

2.8 Den fysiska miljöns betydelse för elevers lärande 

Helena Larsson och Helene Söderberg
25

 har i sin lärarutbildning 2009 på Malmö 

Högskola skrivit en C-uppsats kring den fysiska miljöns betydelse för elevers lärande. 

Det Larsson och Söderberg har velat belysa i sin undersökning är hur pedagoger ser på 

den fysiska miljöns betydelse för inlärningen. De har även tittat på hur pedagoger 
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organiserar klassrummen och använder sig av klassrummet som ett redskap för att 

främja inlärning.  I utredningen har man även tagit med elevernas tankar kring sitt 

klassrum. 

 

Larsson och Söderberg har i sin studie arbetat med två klasser från olika skolor. I en 

skola har man studerat en 2-3a, och miljön i deras klassrum. I en annan skola har man 

besökt en årskurs 4 och studerat deras klassrumsmiljö. Förutom att studera 

klassrummen har de gjort intervjuer med två pedagoger från vardera klass, klassläraren 

och en elevassistent på en skola och klassläraren och en fritidspedagog på den andra 

skolan. De har även intervjuat ca 50% av eleverna i vardera klassen.  

 

Den slutsats som Larsson och Söderberg drar är att miljön absolut spelar roll för 

inlärningen men att det även finns andra faktorer som spelar in.  

 

I 2-3ans klassrum är det skola på dagen och fritidsverksamhet på eftermiddagen. Detta 

innebär att möblering mm ska anpassas till båda verksamheterna, något som fungerar 

bra på det stora hela tyckte såväl pedagogerna som eleverna. Den möblering man valt 

bygger på att det ska passa båda verksamheterna. Man har bord placerade gruppvis, en 

stor tom yta vid whitebordtavlan till samlingar, och en soffhörna.  Förutom klassrummet 

har klassen även tillgång till två st grupprum i anslutning till klassrummet där de kan 

sitta om de vill arbeta i grupp eller behöver sitta själva en stund. Det finns inga särskilda 

tankar kring inlärningsaspekter när man planerar den fysiska miljön menar 

pedagogerna. Ändå håller de med om att den fysiska miljön påverkar inlärningen men 

de anser att miljön har underordnad betydelse, pedagogernas insatser är av större vikt 

menar de.  

 

De synpunkter eleverna ger vid intervjuerna med dem handlar till stor del om färg på 

väggarna och medbestämmande om vilka man vill sitta bredvid. Men en konkret 

synpunkt på den fysiska miljön som kom upp från elva av 19 elever var önskemål om 

att ha sina tillhörigheter vid bänkplatsen istället för i hurtsar på ett gemensamt ställe 

vilket enligt dem resulterade i mycket spring i klassrummet och köande för att hämta 

och lägga tillbaka saker.  

Varken elever eller pedagogerna ansåg att eleverna fick vara med och bestämma om 

klassrumsmiljön. Många av eleverna efterfrågade detta medan pedagogerna menade att 

det var svårt för att eleverna inte hade några förslag. 

 

I skolan i Hörby besökte man en årskurs 4. Där ansåg pedagogerna att det stora 

problemet var att lokalen var för liten i förhållande till antalet elever (27 st). Detta 

innebar bl.a. mycket begränsade möjligheter till att variera möbleringen, och att tex göra 

vissa avskärmningar som speciellt en elev i klassen med särskilda behov borde ha 

tillgång till. Båda pedagogerna ansåg att den fysiska miljön har stor betydelse för 

inlärningen. Förutom själva lokalen betonar man även vikten av bra utrustning. Det 

finns inga färdiga planscher på väggarna utan eleverna är med och tillverkar allt som 

sätts upp.  

 

De elever som intervjuades i Hörby hittade många saker de var positiva till med sitt 

klassrum men även en del saker som de skulle vilja förbättra. 4 st menade att de inte såg 

tillräckligt bra på tavlan, någon menade att det nog skulle bli mindre stökigt i 

klassrummet om man satt två och två. Även på denna skola är lärare och elever överens 

om att eleverna inte är med och påverkar klassrumsmiljön.  
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De slutsatser Larsson och Söderberg drar av sitt arbete är att pedagogerna anser att den 

fysiska miljön spelar roll för inlärningen men de anser att man inte kan påverka så 

mycket. Pedagogerna fokuserar mest på att placera eleverna i förhållande tillvarandra på 

ett sätt så att de störiga eleverna elimineras. Larsson och Söderberg betonar i slutsatsen 

vikten av att eleverna får vara med och påverka miljön vilket inte var fallet i någon av 

de utvalda klasserna. Författarna visar på många forskare som betonar vikten av hur 

viktig miljön är för elevernas inlärning och framförallt möjjligheterna till individuell 

anpassning men författarna menar att det ändå är svårt att genomföra om man inte har 

lokaler som är anpassade. ”Pedagogerna kan ha hur många goda ideér som helst om en 

god lärandemiljö, men har de ingen möjlighet att omsätta detta i praktiken gör det ingen 

nytta.”
26

 

 

2.9 Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet 

November 2010 hölls ett seminarium på arkitekturmuseet i Stockholm
27

 för att belysa 

hur skolans arkitektur kan stödja lärandet. Initiativet till detta togs av Skolhusgruppen, 

en ideell förening som har som syfte att främja och sprida information om bra 

skolhusplanering. Flera andra organisationer var med och arrangerade och en 

förhoppning var att någon myndighet framöver ska engagera sig i den fysiska 

skolmiljön som pedagogisk resurs, tex skolinspektionen eller skolverket. Idag finns det 

inte någon myndighet som tar något helhetsansvar för skolans miljö, arbetsmiljö och 

skolans funktion som lärande miljö. Men intresset för dessa frågor är stort hos berörda. 

Till detta seminarium fick man en anstormning av anmälningar och alla intresserade 

(kommunala byggherrar, arkitekter, forskare, pedagoger m.fl.) kunde inte beredas plats 

på detta seminarium.  

 

En av föreläsarna på seminariet, Pia Björklid,
 28

 professor i pedagogik vid Stockholm 

universitet forskar främst kring påverkan av den fysiska miljön. Björklid tar i sitt 

framförande upp att dagens skolor inte är anpassade för dagens läroplaner. 

Verksamhetsanpassningen är dålig. Skolor byggda 1960 – 1975 byggdes med 

minimimått och är allra sämst menar Björklid, och de flesta av dagens skolor är byggda 

under denna period. Det behövs utrymmen för att kunna tillgodose behovet av olika 

typer av miljöer, såväl möten och umgänge som plats för enskildhet och projektarbeten i 

grupp. Björklid menar även att elevernas arbetsmiljö inte tas på allvar, en jämförelse 

med t.ex kontorsmiljö för vuxna blir förödande. Hon pekar på att problem med buller, 

dålig belysning, sjuka hus, bristande underhåll, skaderisker mm inte åtgärdas och den 

estetiska kvaliteten diskutteras oftast inte alls i dagens skolor. Björklid framförde även 

önskan om kurser för lärare för att de ska kunna och våga förändra klassrummen. Det 

behövs mer kompetens på alla nivåer för att förstå hur man såväl kan påverka sin miljö 

och hur man påverkas av den menar hon. 

 

Inga-Mette Kirkeby,
 29

 en annan av seminariets inbjudna föreläsare, är arkitekt, forskare 

och dubbeldoktor. Hon har doktorerat på en avhandling om samspelet mellan skolans 

arkitektur och dess pedagogik, och hur arkitekter och pedagoger ska kunna 

kommunicera kring denna fråga. Kirkeby menar att byggnaden gör skillnad för 

pedagogiken, men det har också betydelse hur den används. Det är ett samspel menar 
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hon. Kirkeby har arbetat fram fem rumsbegrepp för att göra frågan kommunicerbar 

mellan olika yrkesgrupper. Begreppen sätter ord på olika funktioner som behövs för att 

pedagogiken i skolan och skolans arkitektur ska kunna samverka på ett bra sätt. Dessa 

rumsbegrepp är tänkta att användas som verktyg när olika yrkesfack diskutteras och 

samverkar kring en nybyggnad eller ombyggnad av en skola.  

 

Det sociala rummet: Skolan ska ge olika sociala möjligheter till interaktion och 

lärande enligt Kirkeby. Den ska uppfylla två olika former av socialiteter; Skolan ska 

öppna sig fysiskt så att elever och vuxna kommer mer i kontakt. Skolan ska kunna 

erbjuda små och stora grupper att samlas i koncentrerat arbete.  

Handlingens rum: Den fysiska miljön ska ge möjligheter till olika funktionaliteter över 

tiden. Aktiviteter och processer ska kunna ske i lokalerna menar Kirkeby. Hon skiljer 

dock på hård funktionalitet där arkitekturen erbjuder rum för specifika ändamål, t.ex ett 

rum med vävstolar och mjuk funktionalitet där arkitekturen erbjuder en mångsidig 

användning av rummet. Arkitekturen bör även enligt Kirkeby vara flexibel, dvs kunna 

förändras med tex skjutväggar, men det ska även finnas olika fysiska miljöer att tillgå 

för olika ändamål.  

Det beteendestyrande rummet: En byggnad/rum kommunicerar alltid med eleverna. 

Den påverkar elevernas bettende, och den präglar dem. Såväl skrivna som oskrivna 

regler byggs in i en skolbyggnad. Asymmetrisk form på lokalerna påverkar den sociala 

kontrollen, fönster/titthål på väggar och dörrar likaså.  

Det betydelsebärande rummet: Såväl byggnaden som möbleringar förmedlar bilder 

till elever och lärare. Den ger en bild av det samhälle som skolan är en del av och hur 

högt samhället värderar eleverna och deras undervisning.   

Stämningens rum, det stämda rummet: Det handlar om hur stämningen kan påverka 

atmosfären i rummet här och nu. Om man kan sätt ord på stämning och atmosfär blir det 

lättare att ställa krav. Kirkeby menar att vi behöver ett nytt estetikbegrepp som inte 

handlar om hur vackert något är utan om hur vi upplever rummet. Kirkeby saknar ett 

begrepp som handlar om hur man upplever rummet med alla sinnen och hela kroppen. 

Det är olika atmosfär i olika rum och vid olika tillfällen. Ljuset skiftar – en stämning 

finns och försvinner, det är svårt att fånga. Kirkeby förklarar rummets atmosfär som 

”det som kommunicerar mellan oss och rummet hela tiden”. Kirkeby ger exempel på 

hur arkitekturen kan vara tillmötesgående; en liten bänk i solen, eller en vänlig hörna 

eller ett rundat hörn.  

 

2.10 Arbetsmiljöverkets riktlinjer 

Arbetsmiljöverket har riktlinjer för skolmiljön där man tar upp grundläggande behov 

såsom ventilation, ljud och belysningen i klassrummet.
30

 Där poängteras bl.a. att det är 

viktigt med en montering av belysningen som fungerar oavsett hur man väljer att 

möblera i klassrummet. Felaktiga monteringar som tex orsakar blänk kan orsaka 

trötthet. Även flimrande lysrör nämns som ett problem som kan orsaka såväl 

huvudvärk, stress och koncentrationssvårigheter. 
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2.11 Ljus och färger i klassrummet 

I samma nummer av Uttryck finns artiklar där specialister uttalar sig om vad man ska 

tänka på i fråga om ljus och färgsättning i klassrummet.  

 

Jan S. Ejhed
31

 är professor vid ljuslaboratoriet på KTH. Han menar att i ämnena bild 

och slöjd är det extra viktigt med ett ljus som återger färgerna rätt. För att klara det är 

det viktigt att ljuset har ett högt Ra-index dvs ett brett spektrum av alla färger. Dagsljus 

är det bästa enligt Ejhed, då det har en naturlig variation av ljus. I skolan är det vanligast 

att man väljer billigaste ljussättnignen dvs lysrör. Dessa ger ett grundljus som Ejhed 

sedan gärna ser att man kompletterar med ytterligare belysning t.ex spotlights. För att 

ljuset alltid ska stödja undervisningen så behöver det kunna vara föränderligt enligt 

Ejhed. Dimmer ger den möjligheten och LED- lampor är bra menar han för dessa kan 

man reglera färgtemperaturen på.  

 

Erika Dahlén,
 32

 konstnär och lektor vid perceptionsstudion på konstfack, ger sin syn på 

färgsättningen i klassrum. Hon menar att det är svårt att uttala sig generellt eftersom 

upplevelsen av färg är väldigt individuell och även upplevs olika beroende på 

sambanden som finns mellan färg, ljus och objekt i ett rum. Färger upplevs alltid i 

relation till varandra enligt Dahle´n som därför gärna vill framhålla en neutral vit 

bakgrund (som i konstnärsateljér) för att det får de andra färgerna i rummet att träda 

fram. De skapade objekten som finns i rummet blir tydliga. Hon ställer sig därför kritisk 

till uppfattningen att barns kreativitet stimuleras av starka  

kulörer på miljön. 

 

 

2.12 John Dewey 

Trots att John Dewey levde mellan 1859 och 1952 spelar hans pedagogik fortfarande 

stor roll i utformningen av undervisning.  Dewey räknas som den funktionella 

psykologins fader och myntade begreppet ”Learning by doing”. Centralt i hans 

pedagogik är att skolan ska närma sig det verkliga livet och att inlärning ska fokuseras 

på problemlösningar istället för memorering av fakta.  

 

I en artikel i Fritidspedagik.se
33

 skriver fritidspedagogen Niklas Elofsson om John 

Dewey och aktivitetspedagogiken och dess betydelse för hur man utformar den lärande 

miljön. Eleverna ska ges chansen att själv undersöka och experimentera och komma på 

egna lösningar. Varje elev ska kunna utgå ifrån sina egna intressen och skapa aktiviteter 

som stimulerar en kunskapsutveckling. Teori och praktik ska kunna förenas. 

 

Sigurd Johansson
34

 har skrivit en C-uppsats där han bl.a. har undersökt om John 

Deweys pedagogik används olika mycket och på olika sätt av ämneslärare och 

yrkeslärare på en gymnasieskola. Som förväntat var Dewey mer framträdande för 

yrkeslärarna. Yrkeslärarna i undersökningen var eniga om att ”learning by doing” var 

den klart bästa metoden för att lära ut praktiskt arbete, medan ämneslärarna i större 

utsträckning föredrog katederundervisning. Gemensamt för de båda grupperna var att de 
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ansåg att all undervisning förändras mot att bli mer mål – och coachinriktad vilket också 

är enligt Deweys lära. En gemensam ståndpunkt för lärarna i undersökningen var också 

att miljön för lärandet var av mycket stor vikt. ”Det är vår skyldighet som lärare att 

skapa en så bra miljö som möjligt, för det är en väldigt viktig del i själva inlärandet”
35

 

Dock tar inte uppsatsen upp några aspekter kring vad som är bra inlärandemiljö.  

 

Ingrid Carlgren
36

, Professor i pedagogik, skriver i nättidningen ”Skola & Samhälle” att 

Dewey så småningom ångrade formuleringen ”learning by doing” eftersom det ofta 

tolkas alltför ensidigt och aktivitetsinriktat. Ingrid menar att ”learning by inquiry” 

(utforskande nyfikenhet) bättre skulle visa hans ståndpunkt. Hon menar att Deweys 

pedagogik handlar om att utveckla barnens intressen och erfarenheter ”att röra sig från 

barnets nuvarande erfarenhet till ämnesstudiernas rikare mognad”. Dewey pratade också 

enligt Carlgren om att arrangera undervisningen så att erfarenheter leder vidare, så att 

det finns en naturlig koppling mellan vardagserfarenheter till ämneskunskaper. Dewey 

hävdade t.ex. att ”matlagning blir den mest naturliga introduktionen till studier av kemi.  

 

                                                 
35

 Sigurd Johansson, Gamla pedagoger i den nya moderna skolan,  2008 sid 29 
36

 Ingrid, Carlgren, Deweys misstag,  2011 
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3 Metod  

3.1 Urval 

Jag har valt att göra undersökningen på två kommunala högstadieskolor. Jag har arbetat 

som bildlärare på högstadiet sedan 1998 och ansåg därför att det kändes mest intressant 

att utforska den typ av skolor som jag känner mig hemma med.  Två stycken 

högstadieskolor i mellansverige fick därför bli mina studieobjekt. Dessa två skolor 

skiljer sig åt bl.a. i storlek. Den ena skolan, som i rapporten benämns som skola A, är en 

centralskola och har dubbelt så många elever som den andra skolan, vilken är en 

landsortsskola och betecknas som skola B. Jag har undersökt den fysiska miljön i dessa 

två utvalda skolors bildsalar genom att studera lokalerna och intervjua bildlärarna. 

 

 

3.2 Intervjugruppens sammansättning 

På båda skolorna finns endast en bildlärare anställd. Jag började med att via 

telefonkontakt med dessa två bildlärare beskriva mitt arbete och dess syfte. Båda lärarna 

gav klartecken till att medverka. Dessa kommer i undersökningen att benämnas Lärare 

A respektive Lärare B. Båda lärarna har många års erfarenhet av bildläraryrket. Lärare 

B har tidigare jobbat som bildlärare på en gymnasieskola för funktionshindrade men har 

jobbat på högstadieskolan sedan tre år tillbaka. Lärare A har jobbat med ämnet i bild 

inom högstadiet i 12 år. 

 

 

3.3 Vald metod 

För insamlingen av data har jag valt att dels intervjua bildläraren på varje utvald skola 

och att fotografera bildlokalerna på de två skolorna.  

 

Vid val av intervjumetod hade jag att förhålla mig till att jag 

 är såväl yrkeskollega till de intervjuade som forskare i just detta sammanhang 

 i min yrkesroll träffat dem tidigare 

 själv har egna erfarenheter i det ämne som intervjun berör 

 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med etnografisk ansats där frågorna är öppna. 

Kvalitativa intervjuer innebär enligt Jan Trosts bok ”Kvalitativa intervjuer”
 37

 att man 

inte har ett färdigt frågebatteri som man placerar framför den utfrågade utan att man i 

möjligaste mån försöker låta den intervjuade styra ordningsföljden i intervjun. 

Frågeställningarna ska bara finnas i intervjuarens huvud. Patrik Aspers beskriver mer 

ingående den ”kvalitativa intervjun” i sin bok ”Etnografiska metoder” 
38

. En etnografisk 

intervju ska enligt Aspers vara öppen och likna samtalets logik. Även Aspers betonar 

vikten av att inte ha ett batteri av färdiga frågor, och följdfrågor, som låser utfrågningen 

                                                 
37 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur AB, Lund, 2010, sid 71 

38 Patrik, Aspers, Etnografiska metoder, 2011 
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mot från början styrda riktningar. Tematiskt öppna intervjuer innebär enligt Aspers att 

man som intervjuare är följsam och låter samtalet i sig utveckla frågor och följdfrågor.  

 

Etnografiska intervjuer finns i två former enligt boken ”Etnografi i klassrummet” av 

Birgitta Kullberg.
39

 Den informella intervjun, samtalet, och den formella intervjun, 

djupintervjun där hon ser djupintervjun som en fördjupning av något informellt samtal 

som sker löpande under t.ex ett fältarbete. Hon menar att en etnografisk studie bör 

innehålla en växelverkan mellan samtal och djupintervjuer. Öppna frågor är enligt 

Kullberg autentiska. Det handlar inte bara om det som verkligen uttalas utan även det 

som sägs mellan raderna och om hur, varför och vad den intervjuade upplever. ”Öppna 

frågor kan avslöja värdefull information av ett slag som de slutna frågorna inte 

medger.”
40

. För att kunna ställa öppna frågor bör intervjuaren enligt Kullberg vara väl 

förtrogen med ämnet som intervjun handlar om.  

 

Enligt Kullberg så har varken samtalet eller djupintervjun några färdiga frågepapper 

utan frågorna finns som tankar eller anteckningar hos intervjuaren. Strukturerade frågor 

ger enligt Trost en förutbestämd struktur på svaret. Vid en ostrukturerad fråga avgör den 

intervjuade i vilka termer han väljer att besvara frågan. 
41

Att frågorna är öppna innebär 

enligt Trost att de inte har några färdiga svarsalternativ. 
42

Eftersom jag har träffat 

bildlärarna innan så anser jag det mest naturligt att hålla intervjun på samtalsnivå. Allt 

för formella frågeställningar skulle kännas onaturligt när vi är kolleger som känner 

varandra. Jag har dock ingen möjlighet att i linje med Kullbergs beskrivning ha både 

samtal och djupintervjuer. Utifrån hennes beskrivning skulle nog mina intervjuer ligga 

någonstans mittemellan samtal och djupintervju.  

 

Jag önskar uppnå ett samtal enligt Aspers beskrivning där vi samtalar på lika villkor och 

utan maktutövning. Att det är ett ämne som även jag som intervjuare är väl införstådd 

med ökar också möjligheten att genomföra intervjun som ett samtal. Det sätt på vilket 

jag önskar genomföra dessa samtal stämmer väl överens med Aspers beskrivning av den 

tematiskt öppna intervjun. Aspers beskriver det som att intervjuaren söker utveckla 

samtalet med öppna frågor men samtidigt har en struktur genom att intervjuaren har ett 

antal teman som hen vill prata om och utreda under intervjun.
43

  

 

Som ett komplement till intervjuerna har jag också fotograferat de bildsalar som mina 

intervjupersoner arbetar i. Även om intervjufrågorna tar upp och berör utforminingen av 

bildsalarna så känns det viktigt att inte bara ha beskrivande ord om lokalerna. Foton 

över lokalerna är ett bra komplement för såväl mitt arbete, som för eventuella 

kommande läsare av undersökningen.  

 

 

                                                 
39

 Kullberg, Bigitta, Etnografi i klassrummet, 2008 

40 Kullberg, Bigitta, Etnografi i klassrummet, 2008, sid 113 
41

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010, sid 40 
42

 Ibid, sid 42 
43

 Patrik, Aspers, Etnografiska metoder, 2011 
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3.4 Intervjuernas genomförande 

Jag har tillsammans med de intervjuade lärarna valt att göra intervjuerna i de 

intervjuades hem för att, i enlighet med Trost åsikt, ytterligare förstärka känslan av 

samtal istället för utfrågning.
44

   

 

Jag valde att göra en inspelning av intervjuerna på min bärbara dator eftersom det skulle 

kännas hämmande och störande att anteckna under samtalet. De intervjuade var 

tillfrågade om det innan och hade godkänt detta.  

 

3.5 Etiska aspekter 

Etiska hänsyn måste alltid tas i alla forskningsprojekt. I en kvalitativ undersökning med 

endast ett fåtal intervjuobjekt bedöms detta som extra viktigt eftersom dessa fåtal 

inblandade deltar med desto mer information. I bl.a. Vetenskapsrådets skrift ”God 

forskningssed”
45

 står att läsa om vikten av att de personer som medverkar i forskning 

inte får kränkas och i största möjliga mån ska skyddas från skador. 

 

Men hur gör man detta? HSFR (Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet) 

har formulerat fyra krav gällande forskningens viktigaste etiska principer; 

öppenhetskravet, självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet: 

 Öppenhetskravet – De som berörs av undersökningen ska informeras och de ska 

även lämna sitt samtycke. 

 Självbestämmandekravet – De som deltar i undersökningen bestämmer själva 

om de vill delta och de har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. 

 Konfidentialitetskravet – De som deltar ska ges största möjliga anonymitet 

 Autonomikravet - Det material man samlat in får inte användas i andra 

sammanhang.  

 

Jag har i min undersökning informerat de deltagande lärarna om syftet med intervjun 

och om arbetet i helhet. De har förstått att deltagandet är frivilligt men varit positiva till 

deltagande. I rapporten är såväl namn som skolor och städer anonymiserat. Efter 

arbetets slut kommer jag att makulera de ljudinspelningar jag gjort och jag kommer att 

erbjuda de intervjuade att ta del av uppsatsen.  

 

  

 

                                                 
44

 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer, 2010, sid 65 
45

 Vetenskapsrådets rapportserie, God forskningssed, 2011 
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4 Resultat  

4.1 Genomförande av skolbesök 

Som framgår i metodkapitlet har jag valt att göra min undersökning på två stycken 

högstadieskolor. Jag har intervjuat bildläraren på varje skola och även fotograferat hur 

lokalerna ser ut. Lärarna har utifrån mina frågeställningar fått beskriva hur den fysiska 

miljön i bildsalen är konstruerad och designad och även hur de upplever att detta 

påverkar undervisningen kvalitetsmässigt.  

 

 

4.2 Skola A 

Den skola jag valt som skola ”A” är en centralt belägen högstadieskola. Den är byggd i 

början på 60 talet och har 470 elever uppdelade på låg-, mellan- och högstadiet. Den 

lärare som jag har intervjuat är ensam bildlärare på skolan. Han har arbetat 12 år som 

bildlärare. Han kommer i texten att kallas lärare A.  

 

På skola A är bildsalen uppdelad i tre delar. En stor huvudsal med ingångar till två 

mindre rum; ett materielrum och en mindre lokal som används vid keramikarbeten. 

Funktionsmässigt är lärare A nöjd med sina lokalutrymmen. Den stora huvudsalen har 

många stora fönster och även ett takfönster mot söder som dels ger bra dagsbelysning 

och även möjlighet för eleverna att titta ut och få lite inspiration. Utöver dagsljuset som 

kommer in i lokalen är där även bra takbelysning i form av många lysrör.  Det känns 

som att planeringen av lokalen och installation av belysningen är väl genomtänkt menar 

läraren. 

 

Bildsalen är placerad mellan låg- och mellan-stadiet och högstadiet. Det har flera 

positiva effekter menar läraren. Det är stor genomströmning av elever utanför lokalen 

vilket gör det extra roligt och inspirerande att sätta upp elevers alster i korridoren 

utanför lokalen. Bildsalen ligger i markplan så fönstren används både till att se ut 

genom för att få utsikt, inspiration av årstider, väder mm, men används även flitigt åt 

andra hållet. Elever tittat in i lokalen när de går förbi och är jag ensam i lokalen kommer 

de även ofta in och pratar en stund. En möjlighet som naturligtvis påverkar elevernas 

motivation till ämnet bild. Man kan gå in och titta på vad andra gör/gjort och visa 

kompisar vad man själv håller på med och diskuttera med varandra och läraren. 

Bildsalen blir därigenom trivsam för eleverna.  

 

Möblerna i salen upplevs också som väl fungerande av lärare A. Det är höga stolar och 

bord vilket gör att de blir funktionella att arbeta vid. Det blir vettig arbetsställning för 

läraren när han ska hjälpa eleverna och det ger även eleverna möjlighet att stå och 

arbeta vid borden. Att kunna stå och arbeta är extra viktigt i ämnet bild då det ger 

möjlighet att enkelt backa tillbaka och få ett annat perspektiv på det pågående arbetet. 

Jag har provat lite olika möbleringar säger läraren men han känner sig rätt nöjd med den 

han har idag. Lokalen är tyvärr lite för långsmal för att få riktigt bra platser till 

genomgångar. De elever som sitter i periferin hamnar i skymundan och man får inte 

ögonkontakt med dem så bra tycker läraren. Det finns idag 25 sittplatser i lokalen vilket 

innebär problem när vissa grupper är 27 elever. Det finns gått om skåp till förvaring av 
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materiel och elevernas alster, både i huvudlokalen och i det angränsande förrådet. Han 

skulle gärna ha en mindre sal om det innebar att det även blev mindre grupper. 

 

Funktionen är bra på möblerna men de är lite gamla och slitna. Det pågår diskussion om 

att flytta hela skolan till andra lokaler varför det inte känns aktuellt med några större 

investeringar i dagsläget.  

 

Det finns även utrymmen att sätta upp elevernas alster på staffli och på väggar i lokalen. 

En möjlighet som enligt läraren är viktig för att stimulera elevernas kreativitet.  

 

Läraren ser det som väldigt viktigt att lokalen och utrustningen stimulerar elevernas 

motivation och kreativitet. Det ska gå att få idéer, både av miljön men även att söka 

idéer via böcker och internet menar han. Det finns ett litet bibliotek i salen och det finns 

en elevdator till detta ändamål. Datorn har även bildredigeringsprogram. Dessutom så 

finns det en I-pad. Lärare A betonar även vikten av att det ska gå lätt att hitta det 

material man behöver och att det ska finnas mycket olika material att välja mellan för 

att motivera eleverna. Eleverna hämtar själva allt material så det är viktigt att det är 

enkelt att veta var allt finns och enkelt att plocka fram det man behöver.  

 

Om det blir aktuellt med flytt till ny skola hoppas läraren att kunna vara med och 

påverka utformningen av bildsalen. Som ett exempel på vad tokigt det kan bli när de 

personer som planerar inte kan ämnet berättar han att han under ett års tid undervisade i 

bild i en sal utan vatten. Inför varje lektion fick han bära med sig två hinkar vatten.  

 

Något han saknar i den nuvarande lokalen är en keramikugn. Det finns ett rum för att 

arbeta med lera men ska arbetena brännas så samarbetar han med en annan 

högstadieskola.  

 

 

4.3 Skola B 

Den skola jag valt som skola ”B” är en skola som ligger 2,5 mil utanför centralorten. 

Skolan omfattar alla stadierna från lågstadiet tom högstadiet. Skolan har funnits länge 

men byggdes ut och renoverades 1994. Skolan har 200 elever uppdelade på de tre 

stadierna. Den lärare som jag har intervjuat är ensam bildlärare på högstadiet i skolan. 

Hon har arbetat 13 år som bildlärare och kommer i texten att kallas lärare B.  

 

Bildsalen på skola B är placerad i ett hörn av byggnaden på andra våningen. Det är ett 

litet rum som helt saknar fönster på väggarna dock finns det ett litet takfönster. Det 

finns ett litet extrarum kopplat till salen där en keramikugn är placerad och där 3-4 

elever kan få plats att jobba med tex keramik.  

 

Lärare B tycker det är ganska skönt att vara lite ”på sidan av”. Det ger möjlighet att 

hänga alster i korridoren utanför klassrummet utan att ta hänsyn till andra ämnen.  

 

Eftersom bildsalen är väldigt liten blir de flesta väggarna upptagna av förvaringsskåp. 

Lärare B menar att hon måste prioritera förvaringsmöjligheter i första hand. Detta 

innebär att hon saknar tillräckliga utrymmen att sätta upp alster på. Förutom att sätta 

upp elevernas arbeten skulle lärare B även vilja kunna sätta upp bilder från 
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professionella konstnärer och även planscher och blädderblock att använda i 

undervisningen.   

 
Lärare B ser att en del elever mår dåligt av att det blir för mycket intryck pga att rummet är 

litet och det ska få plats mycket på väggarna. Det är viktigt att sätta upp bilder och det sitter 

bilder även på skåpen. Eftersom det inte finns några fönster så blir det inga tomma ytor som 

lättar upp.  

 

Fler nackdelar som lärare B ser med att lokalen är liten är att det blir väldigt trångt och 

rörigt att förflytta sig. Både för henne som lärare att gå runt och hjälpa eleverna och 

även när eleverna rör sig i klassrummet. Det sitter tex alltid elever lite för nära färgerna 

och tvättstället så det inbjuder till retande och kladd. Lektionssalen har 20 stolar, för det 

mesta är det 15 elever i grupperna, ibland 20 - då är det trångt! Att tex jobba med lera drar 

sig läraren för eftersom det kräver extra mycket utrymme för armarna vilket inte finns. 
  
Men att bara minska på gruppstorleken skulle inte lösa alla problem menar läraren. Det är 

fortfarande för lite förvaringsutrymmen och för rörigt på väggarna när man ska försöka få 

plats med allt. Så visst inverkar lokalens storlek negativ på möjligheterna till vettig och 

bra undervisning menar lärare B även hon vet att många elever uttrycker att bildsalen är 

”trivsam”.  

 

Eftersom det endast finns ett litet takfönster är lärare B väldigt beroende av belysningen 

i klassrummet. Läraren betonar att tillräcklig belysning är viktigt i ämnet bild. 

Belysningen påverkar färger och toner, särskilt när man ska fotografera är det viktigt 

med bra belysning menar hon. Det märks omedelbart om något lysrör går sönder.  

 

Lärare B är även kritisk till möblerna i klassrummet. Det är låga stolar och bord vilket 

gör det arbetsamt att hjälpa eleverna.  Möblerna är begagnade från en annan skola och 

definitivt inte anpassade för högstadieelever. Stolarna är gamla med ram av stål vilket 

gör dem möjliga som ”gungstolar” vilket ytterligare minskar utrymmena i lokalen.  

 

Trots att lärare B är kritisk till många saker i sin bildsal upplever hon att hon har fullt 

stöd från rektor på skolan. Det betyder mycket tycker hon med en rektor som tycker att 

estetiska ämnen är viktiga. Men några pengar till tex nya möbler upplever inte lärare B 

att går att uppbringa. 
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5 Analys 

5.1 Vikten av fysisk miljö 

Arbetet med uppsatsen har visat att det ofta finns brister i den fysiska miljön i bildsalar. 

Hur detta påverkar elevernas motivation och inlärning är svårt att göra mätbart, vilket 

naturligtvis även varit fallet i min undersökning. Ändå finns det en konsensus bland 

pedagoger och experter att detta spelar roll. Det framgår av den litteraturgenomgång 

som är en del av arbetet och det framgår även av de pedagoger som deltar i mina 

intervjuer. Pia Björklid
46

 som är professor i pedagogik och forskar om den fysiska 

miljöns påverkan pekar på att det ofta finns stora brister i skolmiljöerna. Om man skulle 

jämföra med kontorsmiljöer för vuxna skulle skillnaderna framstå som förödande menar 

hon. Björklid menar bl.a. att många befintliga problem inte åtgärdas. Det kan vara t.ex. 

buller, dålig belysning, sjuka hus, skaderisker mm.  

Även Leif Strandberg
47

 tar upp vikten av den fysiska miljön i sin bok ”Vygotskij i 

praktiken”
 
. 

Skolors och förskolors rum påverkar barnens lärande i hög grad menar Strandberg. En 

miljö kan aldrig vara neutral utan påverkar alltid i någon riktning – positivt eller 

negativt. 

 

Författarna till de C-uppsatser som ingår i min undersökning kommer också till den 

slutsatsen att den fysiska miljön påverkar lärandet. Sigurd Johansson
48

 skriver i sin C-

uppsats att en gemensam ståndpunkt för lärarna i hans undersökning var att miljön för 

lärandet var av mycket stor vikt. Svensson och Nilsson
49

 skriver i sin C-uppsats bl.a. att 

”Möjligheterna att välja material och vilken arbetsmetoder [sic] påverkas starkt av 

vilken lokal läraren har att tillgå.” I C-uppsatsen från Larsson och Söderberg betonar 

personalen på en av de intervjuade skolorna att miljön har väldigt stor betydelse för 

inlärningen och att lärarens kreativitet inte kommer till sin rätt om inte klassrumsmiljön 

är rätt utformad.
50

 

 

Med tanke på att det varje vardag är nära 1,5 miljoner elever i våra skollokaler i Sverige 

så måste frågan om elevernas arbetsmiljö tas på större allvar. Ett genomsnittligt barn 

tillbringar under de första nitton åren ungefär hälften av sin vakna tid i skolmiljö. Så 

visst är ämnet om skolmiljö i allra högsta grad relevant.  

 

5.2 Ansvar för fysisk miljö i skolan.  

En orsak till att den fysiska miljön är eftersatt i skolor och att dessa frågor ofta blir 

styvmoderligt behandlade kan vara att ingen myndighet har något totalansvar för dessa 

frågor. Det finns inte tillräckligt uttalade krav och riktlinjer varken för hur miljöerna ska 

vara anpassade eller vilken kompetens som ska finnas i dessa frågor. I skollagen och 

läroplanen finns skolmiljön nämnt endast i korta allmänna ordalag som säger att 

lokalerna ska vara ändamålsenliga.  

                                                 
46

 De Laval, Suzanne, (red), Hur kan skolans arkitektur stödja lärandet? 2010 
47

 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och fusklappar, 2006 
48

 Sigurd Johansson, Gamla pedagoger i den nya moderna skolan,  2008 
49

 Ulrika, Svensson & Carolina Nilsson, Bildsalens betydelse, 2008, sid 48 
50

 Helena Larsson & Helen Söderberg, Den fysiska miljöns betydelse för elevers lärande,  2009, sid 33 
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Petter Åkerblom
51

 är universitetslektor på Movium, vilket har ett nationellt 

samordningsansvar för att utveckla och sprida kunskaper om utvecklande utemiljöer för 

barn och unga. Han berättar att fysisk miljö i skolan har fått stort genomslag 

internationellt. När man t.ex. i England ansågs sig ha evidens för att skolmiljön hade 

betydelse på studieprestationerna ledde det till att regeringen satsade motsvarande 500 

miljarder svenska kronor för att bygga om, bygga till och bygga nytt för samtliga skolor 

(3500 st)för barn mellan 11-16 år.  

 

Anna Törnqvist
52

 beklagar den tröghet som hon anser råder i Sverige gällande att 

förändra den fysiska miljön i dagens skolor. Man har idag en omställning från 

ämnesfokus till elevfokus som kräver stora förändringar i arkitekturen för att uppfylla 

styrdokumenten menar Törnqvist. Men arkitekter och andra inblandade huvudmän 

vågar inte göra tillräckligt stora förändringar för att uppfylla de rådande styrdokumenten 

enligt henne. Man försöker hitta flexibla lösningar på lokalerna eftersom deras livslängd 

vida överstiger bäst-före-datum på styrdokumenten och som arkitekt minskar man 

konflikterna med skolpersonalen om man inte gör allt för stora förändringar enligt 

Törnqvist. Även ekonomiska faktorer förs fram som motargument för att uppfylla de 

krav som ett elevfokuserat arbetssätt ställer på lokalerna. 

 

Denna tröghet i förbättringar av de fysiska miljöerna borde kunna avhjälpas om någon 

myndighet hade ett totalansvar för dessa frågor. Detta är inte fallet idag enligt Petter 

Åkerblom. Även Hanna Siljeholm
53

 lyfter det problemet i sin C-uppsats ”Äga rum”. 

Hon konstaterar att ansvaret idag är fördelat mellan ett tiotal olika myndigheter utan att 

det finns något sammanhållet ansvar. Det finns inte heller, skriver hon, några nationella 

riktlinjer för att garantera kvaliteten i skolorna eller lyfta vissa specifika behov i olika 

rum och lokaler.  

 

Att det kan vara problem med specifika behov i vissa lokaler visades tydligt även i min 

undersökning med exemplet från Lärare A där han hade haft undervisning i ämnet bild i 

en lokal som saknade rinnande vatten. Hur kan man från en skolledning förvänta sig att 

man ska ha bild i en sal där det inte finns tillgång till vatten? Vet man för lite om ämnet 

bild eller tycker man inte att ämnet är värd att respektera så pass mycket att man får 

tillgång till funktionell utrustning och miljö? Är det mer tydligt för skolchefer, 

byggherrar och arkitekter att det krävs specialkompetens för att planera för en 

träslöjdsal eller en gymnastiksal. De stora maskinerna i slöjdsalen kan ingen undgå att 

se framför sig när man tänker slöjd medan när man tänker bild kanske man bara ser en 

penna och en pensel som man enkelt stoppar i fickan. När jag tittar i broschyrer på 

skolmöbler 
54

så beskriver tillverkaren att det är viktigt med extra höga bänkar i kemi 

och fysik för att man även ska kunna stå och arbeta, men de verkar inte tycka/tänka att 

det också är viktigt i ämnet bild.  

 

Inga –Mette Kirkeby
55

 har kallat skolbyggnaden för ”pedagogikens tjänare” och hon 

menar att man redan i arkitekturen kan och ska skapa atmosfärer som passar för olika 

former av undervisning. Anna Törnqvist
56

 betonar också att arkitekturarbetet har större 
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betydelse än många tycks tro. Resultatet och konsekvenserna kommer att påverka det 

framtida arbetet på skolan i stor utsträckning menar hon.  

 

Men även om många av experterna betonar vikten av arkitekternas roll så ligger inte 

hela ansvaret för miljön hos dem. Flera personer betonar även vikten av vad man gör 

med rummet i nästa fas. Leif Strandberg
57

 betonar t.ex. betydelsen av rummets atmosfär 

och att det är något man skapar efter att arkitekterna och byggjobbarna har gjort sitt. I 

Sigurd Johansson
58

 uppsats menade en av de intervjuade lärarna att det var lärarnas 

skyldighet att skapa en så bra miljö som möjligt eftersom det var en så viktig del i själva 

inlärningen. Detta står dock i kontrast mot de pedagoger som intervjuades i Larssons 

och Söderbergs uppsats
59

. De menade att miljön var viktig men inte möjlig för dem att 

påverka. Så det verkar som att såväl kompetensen om att miljön är viktig och hur man 

kan förändra den borde höjas på alla nivåer. Detta framfördes också av Pia Björklid
60

 

under seminariet kring dessa frågor. Hon menade att utbildning för lärare i detta var 

viktigt för att komma framåt. Både i förståelse för att man påverkas av sin miljö men 

även hur man kan påverka den och förbättra den.  

 

5.3 Vilka likheter och skillnader finns det i den fysiska miljön mellan 

bildsalar i olika skolor?  

Mellan de två bildsalarna som ingick i min undersökning fanns det stora skillnader i den 

fysiska miljön. 

 

  

Skola A 

 

Skola B 

Separat materialrum Ja Nej 

Storlek på klassrummet Tillräckligt stor, dock för 

långsmal  

För liten 

Dagsljus Många stora fönster Endast ett litet takfönster 

Övrig belysning Bra belysning – Lysrör Lysrör 

Utrymmen till förvaring Tillräckligt För lite 

Utrymmen att hänga alster Tillräckligt För lite 

Grupprum/keramikrum Ett rum m plats för 3-4 

elever 

Ett rum m plats för tre 

elever 

Keramikugn Nej Ja 

Placering på skolan Centralt Avsides 

Höj och sänkbara möbler Nej Nej 

Extra höga bord Ja  Nej 

Möjlighet till inspiration Genom fönster 

Ett bibliotek i lokalen 

Elevdator och I-pad 

Nej 
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Även fast gruppstorlekarna mellan skola A och B skiljde sig åt så var det den skola med 

minsta grupperna som upplevde bildsalen otillräcklig. Skola A hade grupper på 20-27 

elever. Skola B hade grupper mellan 15-20 elever. Läraren på skola A kände sig på det 

stora hela nöjd med de förutsättningar som bildsalen erbjöd fysiskt medan läraren på 

skola B upplevde att begränsningarna i den fysiska miljön var så stora att de definitivt 

påverkade såväl undervisningen som trivseln i salen negativt. Ej anpassade möbler, för 

trångt för att gå runt och handleda, för trångt för utrymmeskrävande arbeten, för lite 

väggutrymmen för att erbjuda inspiration. Många elever for illa av att det upplevdes 

rörigt med så mycket på väggarna, och det uppstod även en del problem mellan elever 

pga trängsel vid rengöringen.  

 

Om jag sedan även jämför med andra exempel från litteraturgenomgången, från lärare 

As andra erfarenheter, och från mina egna erfarenheter så kan jag konstatera att 

skillnaderna mellan mina två undersökta skolor inte representerar några ytterligheter 

utan att ännu större skillnader både förkommer och är vanliga. I uppsatsen av Svensson 

och Nilsson
61

 finns ett tydligt exempel på hur funktionella bildsalar kan vara. En av 

skolorna som ingår i deras studie är en gymnasieskola med estetisk profil som valt att 

lägga mycket resurser på sin bild och medieundervisning och en annan av de tre 

skolorna är en Waldorfskola där den fysiska miljön såsom arkitektur, färger mm intar en 

betydande roll i pedagogiken. Svensson och Nilsson beskriver att de får ett intryck av 

att man på dessa skolor tar bildundervisningen på allvar och låter den ta plats. Lärarna 

har varit med och utformat lokalerna och pengar har avsatts till detta och resultaten är 

slående vid jämförelse med traditionell kommunal gymnasieskola.  

 

 

5.4 Hur anser bildlärarna att bildsalen ska arrangeras för att stimulera till 

en lustfylld och motiverande undervisning? 

I mina samtal/intervjuer ingick det inte någon listning av hur en optimal bildsal ser ut. 

Men utifrån de frågor och diskussioner som var tycker jag ändå att det framkom rätt väl 

vad lärarna värdesätter och tycker är viktigt i den fysiska miljön. Däremot kändes det 

som att de var mest vana att tänka i termer av vad som underlättade undervisningen inte 

i termer vad som stimulerade och motiverade eleverna. Fast oftast hänger nog dessa 

egenskaper ihop. De faktorer som nämndes som viktiga var;  

 Bra belysning inklusive dagsljus. Både lärare A och B i min undersökning anser 

att ljuset är av extra stor betydelse i ämnet bild. 

Vikten av bra belysning betonas mycket även i litteraturen. I Arbetsmiljöverkets 

riktlinjer för skolmiljön
62

 är det en av de saker som poängteras som 

grundläggande behov i klassrummen.  Jan S. Ejhed,
63

 professor vid 

ljuslaboratoriet på KTH håller med lärarna om att belysningen är extra viktig i 

ämnena bild och slöjd. Det är bl.a. viktigt menar han med ett ljus som återger 

färgerna rätt.  

 

 Lokalstorlek som är anpassad till gruppstorlek med utrymmen för rengöring. 

Ett intressant exempel på konsekvenser av den fysiska miljön gavs i boken 
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”Design för lärande”. Kress och Sidiropoulou beskriver en 

klassrumsundervisning i en Grekisk skola där möbleringen i ett klassrum 

påverkade interaktionen och det sociala klimatet så att läraren riktade mer 

uppmärksamhet till pojkarna och mindre till flickorna.   

 Väl tilltagna sittplatser med funktionella möbler, dvs höga alt höj och sänkbara 

möbler 

 Ordentligt med utrymmen till material och förvaring av elevers alster. 

 Väggutrymmen för färdiga alster och annan inspiration. 

Lärare B´s upplevelse av att en allt för liten lokal med mycket på väggarna blir 

rörig och påverkar vissa elever negativt bekräftas av Erica Dahle´n,
64

 konstnär 

och lektor på konstfack. Dahle´n framhåller vikten av en lugnande neutral vit 

bakgrund och ställer sig kritisk till den gängse uppfattningen att barns kreativitet 

stimuleras av starka färger på miljön. 

  

Dessa önskemål kring en optimal bildsal stämmer väl överens med den listning de 

deltagande lärarna i Svenssons och Nilssons
65

 C-uppsats gjorde. Förvaring av material 

och påbörjade alster samt ytor att visa färdiga alster på, kom högst på deras önskelista. 

Övriga viktiga detaljer var enligt de lärarna; höj och sänkbara bord, stora bordsytor, 

fullgoda rengöringsutrymmen och väl tilltagna fönster. I den undersökningen framkom 

även önskemål på att lokalen ska vara enkel att ändra utifrån olika behov samt önskemål 

om fler datorer. Att önskemål om fler datorer finns med i deras undersökning men inte i 

min kan bero på att den undersökningen gällde gymnasieskolor medan min 

undersökning gällde högstadieskolor.  

 

 

5.5 Relationer till pedagog  

Något som framkommer i såväl C-uppsatsen av Larsson och Söderberg
66

 och i min egen 

undersökning är att de intervjuade lärarna framhåller att en bra pedagog är också viktigt. 

Självfallet är det så! En miljö påverkas av såväl fysiska ting som de personer som vistas 

där. Leif Strandberg betonar också starkt vikten av relationer för lärandet. ”Ingen design 

i världen kan ersätta det mänskliga tilltalet, att det finns någon där som säger hej och 

välkommen!”
67

 Lärare A i min undersökning sade även han (med glimten i ögat) att det 

också är av betydelse att ”det finns en trevlig gubbe i lokalen”. Men varför känns detta 

viktigt att poängtera? Betydelsen av bra pedagoger och bra fysiska miljöer ska inte 

behöva vara ett motsatsförhållande. Eller är det så idag när pengar styr det mesta att 

pedagoger inte törs ställa krav på den fysiska miljön för att man då ser risker att det 

skulle innebära neddragningar i personal istället? 

 

Ivar Bråten
68

 beskriver att Vygotskij såg samarbetet mellan barn och vuxna som den 

absoluta kärnan i undervisningsprocessen. Vygotskijs pedagogik förutsatte ett 

pedagogiskt möte mellan en elev och lärare menade Bråten. Även Siljeholm
69

 tar i sin 

uppsats upp vikten av relationer. Siljeholm menar att möten och interaktioner är 
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grunden för utveckling och lärande och hon ser i detta en stor potential i just 

bildsalarna.  

5.6 Hjälpmedel 

I den fysiska miljön ingår även utrustningar och hjälpmedel eller fusklappar som Leif 

Strandberg
70

 väljer att kalla dem. Strandberg vill dock betona att alla 

hjälpmedel/fusklappar ska uppmuntras i skolan. Det är viktigt menar han att eleverna lär 

sig att det finns hjälpmedel, att de är till för att användas och hur man använder dem.  

 

Strandberg ger ett exempel på en stimulerande miljö. Det handlar om en elev som 

”straffat ut sig själv” från skolan och istället placerades på förlängd pryo på ortens 

bensinmack. 

 

”Vad hade hänt? Inom loppet av en dag hade han genomgått en tydlig 

förvandling. Jag hade lämnat en sprattlande mört och stod nu framför en 

liten bilmekaniker, i alla fall såg han ut som en. Han levde sig in i rollen 

som bilmekaniker. Han fick tillgång till den rekvisita som passar en 

bilmekaniker och kunde hela tiden jämföra sig med den fullfjädrade 

bilmekanikern han ville bli. Han fick greppa samma verktyg som 

mästaren. Han kände in på huden och in i alla sinnen vem han var, vem 

han kunde bli, vem han ville bli.”
71

  

 

Strandberg frågar läsaren om vi har något vi kan lära från denna episod på 

bensinmacken. Kan klassrummen lära något från macken. Kan skolans verkstäder 

erbjuda den struktur som fanns på macken? Pockande gripbara verktyg, praktiska 

tidsramar, begripliga överenskommelser istället för påbud, intresserade mottagare. Vad 

kan andra skolsalar erbjuda för att ge eleverna utvecklingshopp? Vilka bilder finns det 

på väggarna, vad uttrycker de? 

 

Många av experterna lyfter också vikten av att stimulera kreativitet. Ingrid Carlgren
72

, 

Professor i pedagogik, lyfter fram Deweys pedagogik i en artikel i ”skola och 

samhälle”. Hon menar att Deweys pedagogik handlade om att utveckla barnens 

intressen och erfarenheter. Även Niklas Elofssons
73

 artikel om John Deweys pedagogik 

betonar elevernas möjligheter att själva experimentera, undersöka och skapa aktiviteter. 

Leif Strandberg
74

 menar att det finns ett stort behov av att utveckla kreativiteten i 

dagens skolor. Goda ansatser finns, men mycket återstår anser han. Fantasi och 

kreativitet ska uppmuntras enligt läroplanen i dagens svenska skolor. I  boken ”Fantasi 

och kreativitet i barndomen” av Vygotskij
75

 finns det många konkreta förslag på hur 

man odlar skapandet i skolan. Vygotskij menade att den skapande fantasin är en av de 

viktigaste krafterna för att orientera sig i framtidens värld.  
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6 Diskussion 

Resultaten visar att det är stora skillnader i den fysiska miljön mellan bildsalar på olika 

skolor. Detta gäller såväl de bildsalar som jag själv studerat och de resultat andra fått 

fram i de liknande undersökningarna som ingår i litteraturlistan. Vad gäller frågan om 

hur bildlärarna skulle vilja arrangera bildsalarna så visar resultaten (de teoretiska och 

mina egna undersökningar) att bildlärarna generellt sett anser att det finns mycket att 

önska. Det finns skolor som lärarna upplever att har en bra och anpassad fysisk miljö i 

bildsalen men de verkar vara i klart numerärt underläge gentemot antalet bildsalar där 

den fysiska miljön är så undermålig att den är ett direkt hinder för att kunna genomföra 

bra undervisning. Bildlärarna har ofta många förslag på förbättringar som de skulle vilja 

genomföra.  

 

Den tolkning jag gör av dessa resultat är att de visar att detta är ett såväl viktigt som 

eftersatt ämne. Framför allt litteraturgenomgången visar på att den fysiska miljöns 

inverkan på inlärning och motivation är mycket stor och värd att beakta på ett helt annat 

sätt än vad som görs idag. En anledning till de stora skillnader som finns mellan olika 

lokaler kan vara olika åldrar och därmed olika byggstilar på skolorna. Detta förs fram i 

litteraturen som ett stort problem. Många skolor är byggda under en tidsperiod där man 

hade en annan typ av lärande än vad man har idag. Lokalerna är anpassade till den 

tidens pedagogik vilket inte stämmer överens med dagens pedagogik. Detta torde även 

ha betydelse när man funderar över varför detta är så eftersatt. Trots att bildlärarna ofta 

har mycket konkreta önskemål på hur de skulle vilja att klassrummen var konstruerade 

och inredda så kan det vara svårt att uppfylla i gamla lokaler som är byggda enligt helt 

andra premisser.  

 

Men att detta är viktigt att ta hänsyn till redan under byggnationer och renoveringar av 

skolor (och svårt att förändra i efterhand) gör att undersökningar liknande denna är 

viktiga. Ansvariga på olika nivåer måste göras medvetna om vilken betydelse den 

fysiska miljön har för elevernas välbefinnande och inlärning. Jag hoppas även att fler 

undersökningar liknande denna skulle kunna leda till att dessa frågor fick ökat utrymme 

bland lärarkåren. Det borde vara ett självklart inslag i lärarutbildningen att förstå den 

fysiska miljöns påverkan på prestationer och även hur man kan förbättra en miljö. Det borde 

även bli självklart i framtiden att man tar med kompetens inom detta område (lärare, 

arkitekter eller annan kompetens) vid planering av ombyggnationer och nybyggnationer.  

 

Naturligtvis upptäcker man under arbetet fler frågor som skulle vara intressanta och 

värdefulla att undersöka och som skulle kunna leda till positiva konsekvenser för 

skolmiljön. T.ex; 
 

 Varför finns det inte någon myndighet som har ett sammanhållande ansvar för 

miljön i skolan? Borde inte skolverket ställa vissa krav på den fysiska miljön på 

skolorna lika som man ställer krav på själva undervisningen.  

 Varför utbildas inte blivande pedagoger i hur miljön påverkar eleverna och hur 

man kan förändra miljön i klassrummen? 

 Varför diskutteras dessa frågor så lite på skolorna - inom respektive skolområde 

och även - mellan skolan och ansvariga på kommunen? 

 Hur skulle man bättre kunna se lärarna och eleverna som en resurs i dessa frågor 

och ta tillvara deras synpunkter? 
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Vad gäller rimligheten på de resultat jag fått fram i min undersökning så tycker jag de 

verkar rimliga vid jämförelse med litteraturen. Det är då framförallt andra C-uppsatser 

som forskat kring liknande frågeställningar som känns relevanta att jämföra med. I 

litteraturgenomgången finns 4 st andra C-uppsatser med liknande ämnesområden. Att 

det är stora skillnader i den fysiska miljön i olika bildsalar bekräftas i dessa andra 

undersökningar. Hur bildlärarna skulle vilja arrangera bildsalen har behandlats av en av 

de andra C-uppsatserna
76

 och även där stämmer mina resultat väl överens med denna. 

Andra resultat från min undersökning som jag känner igen från de andra C-uppsatserna 

är lärarnas upplevda maktlöshet mot att få till stånd förbättringar i deras nuvarande 

miljö. De känns inte heller riktigt vana vid att tänka i dessa banor med att vikta miljön 

utan såväl en av mina lärare som lärare i andra undersökningar vill påpeka att 

pedagogens påverkan måste väl också vara av betydelse.  

 

Ett av mina egna resultat känns dock motstridigt mellan de lärare som jag intervjuade. 

Det gäller placeringen av bildsalen i förhållande till övriga delar av skolan. Båda lärarna 

var nöjda med den placering som var trots att den var mycket olika varandra. På skola A 

är bildsalen placerad centralt i skolan vilket läraren är mycket nöjd med. På skola B är 

bildsalen placerad ”lite på sidan av” vilket den läraren är mycket nöjd med. Denna 

skillnad kan ju bero på enbart olika personligheter hos lärarna eller något annat som inte 

framkommit i min undersökning. 

 

Om jag ska utvärdera den metod jag valde så känner jag att jag är nöjd med det mesta. 

Självklart hade resultatets validitet tjänat på att jag gjort undersökningen på fler skolor 

men jag ansåg att det blivit för stort arbete. Man hade även kunnat utöka 

undersökningen med att följa någon lektion på de utvalda skolorna för att själv få en 

bild av hur de olika förutsättningarna påverkade undervisningen men eftersom jag valt 

att lägga fokus på lärarnas upplevelser så ansåg jag att det nog inte skulle ha tillfört så 

mycket. Det jag upplevde som största problemet med insamlingen av material var 

frågan till lärarna om hur bildsalen ska arrangeras för att stimulera till en lustfylld och 

motiverande undervisning. Detta är en fråga om kvalitet som inte är mätbart vilket gör 

det svårt att både ställa relevanta frågor kring och att hitta svar på. Så här i efterhand 

kan jag tycka att jag inte nådde så långt som jag önskat i denna diskussion. Ett sätt att 

komma längre kanske hade varit att haft denna fråga som en diskussionsfråga där båda 

lärarna och jag deltagit för att få en mer livaktig och djupgående diskussion som lockat 

fram fler tankar hos lärarna.  

 

Sammanfattningsvis tycker jag att undersökningen visar att det finns stora skillnader 

mellan olika bildsalars fysiska miljö. Jag tycker också att jag kan utläsa att det är mer 

slump än kompetent planering och gediget arkitektarbete som avgör kvaliteten på salen. 

Det saknas ofta kompetens hos de som planerar och beslutar och det saknas ofta 

ekonomiska resurser att förverkliga lärares önskemål.  
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