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Sammanfattning 
 
Denna rapport är för det första en litteraturöversikt över forskning om rummets påverkan på 
elevers lärande och om olika gruppers möjligheter till lärande genom delaktighet i 
rumsförändringsprocesser. Den behandlar forskning om fysisk miljö, speciellt byggd miljö och 
lärande samt ett antal infallsvinklar till hur man kan förstå och kanske kombinera arkitektur-, 
planerings- och pedagogikteorier i ljuset av varandra. För det andra handlar rapporten om ett 
konkret renoveringsprojekt ”Rum för lärande” i samarbete mellan Lokalförsörjningsförvaltningen 
i Göteborg, Göteborgs skolor samt branschorganisationerna Målarmästarna och 
Hantverkcentrum. Detta samarbete mellan skilda verksamhetsområden i syfte att vara ömsesidigt 
lärande kan förstås som ett arbetsintegrerat lärande vilket varit inkörsporten för ett intresse från 
Högskolan Västs sida. 
 
Projektet ”Rum för lärande” bygger på en vision att leverera bästa pedagogiska miljö och genom 
samarbete med brukarna utveckla en ur flera aspekter hållbar modell för renoveringar. Det 
bemöttes med ett stort intresse från skolor som såg möjligheter till kvalitetsförbättringar av den 
fysiska miljön och pedagogiska vinster av att göra elever och personal delaktiga i projektet. Från 
målarbranschens sida var man intresserad av säsongsutjämning av sysselsättningen: att kunna 
måla skolor under terminstid och av kvalitetsutveckling. Man ville använda resultat från 
färgforskning och undersöka färgsättningens möjligheter. Vid Högskolan Väst pågår en 
uppbyggnad av en forskningsmiljö på temat lärande i och för arbetslivet. I projektet finns flera 
intressanta aspekter av arbetsintegrerat lärande. Dels handlar det om ett lärande för planerare och 
förvaltare av lokaler och för olika kategorier skolpersonal. Det handlar också om det som har 
kommit att kallas interprofessionellt lärande det vill säga lärande mellan yrkesgrupper. Detta har 
hittills främst undersökts inom vårdsektorn. Här kan detta tillämpas på ett nytt område där det är 
speciellt intressant att granska och diskutera arkitektur- och planeringsteorier ställda i relation till 
pedagogiska teorier.  
 
I rapporten har vi inga ambitioner att vara uttömmande. Förutom en inledande litteraturöversikt 
är arbetet att betrakta som en start till att undersöka och utveckla ett interprofessionellt lärande 
mellan byggsektorns olika aktörer och ett verksamhetsområde nämligen skolsektorn. Det 
speciella med renoveringsprojekt i pågående verksamhet är att där finns aktörer med speciell 
kompetens på det aktuella området och i just de aktuella lokalerna. Att ta tillvara den kompetensen 
kan tillföra såväl byggsektor och förvaltare som den aktuella verksamheten extra värden. En del i 
det aktuella projektet ”Rum för lärande” har även haft fokus på att utveckla barns delaktighet i 
konkret förändringsarbete. I den empiriska avslutande delen av rapporten tillämpas några 
teoretiska resonemang på projektet. Det finns mycket mer att göra på området. Vi kommer 
därför att utveckla några av tankegångarna i artikelform. Arbetet med rapporten har varit nästan 
klart sedan ett år tillbaka och när detta skrivs har medel beviljats för samproduktion av kunskap 
inom området. 
 
 
Trollhättan i april 2008 
 
 
Lena A Nilsson   Joan Prytz 
Lektor i pedagogik   Arkitekt/projektledare 
Högskolan Väst   Hantverkcentrum 
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Inledning 
Den konkreta utgångspunkten för denna rapport är ett renoveringsprojekt i några skolor i 
Göteborg. Projektet kallas ”Rum för lärande” och är utförligt presenterat i Inspirationsguiden 
(2005). Att rusta upp, i detta fall att måla om, skolor är ett ”skarpt läge”, något verkligt som 
ska ske i skolan. Det skarpa läget kontrasterar mot många av de ”uttänkta” aktiviteter, ”som 
om” aktiviteter som sker i skolan, allt ifrån den vanliga undervisningen till laborationer, 
rollspel, värderingsövningar, utflykter och läger (Payne 2000). Det mesta som händer i skolan 
är lyft ur sitt sammanhang, skolan är helt enkelt ett eget sammanhang. I bästa fall kan det 
fungera som en slags generalrepetition, ”a disembodied dress rehearsal for what the teacher 
thinks the learner needs to know” (Payne 2000, s 188). Det finns många tysta regler för hur 
man beter sig eller handlar i olika sammanhang. Payne (2000) diskuterar ett vardagligt 
exempel; hur beter man sig, hur rör man sig när man åker hiss? Vår tillvaro är fylld av 
vardagliga och förkroppsligade tysta regler för hur man rör sig och beter sig i olika 
sammanhang. Hur rör man sig i en skola och dess omgivningar? Var får man överhuvudtaget 
vara och hur ska man uppföra sig där? Skolan är ett tidigt sammanhang där barn skolas in i 
tysta regler (de Jong 1996, Davidsson 2005). Reglerna formas till viss del av den fysiska 
utformningen av miljön som kan antingen främja eller motverka den uttalade läroplanens 
syften. Hur miljön påverkar lärandet är till stor del en dold och även underförstådd process. I 
skolretorik och läroplaner betonas skolans demokratiska värdegrund, elevers delaktighet och 
egna ansvar för sitt lärande som i sin tur bygger på en konstruktivistisk kunskapssyn och 
teorier om lärande som framhåller samspel mellan elever och lärare och elever sinsemellan. 
Parallellt med dessa idéer finns en djupt rotad traditionell föreställning om vad skola är och 
hur undervisning och lärande ska gå till. Denna föreställning stämmer inte alltid överens med 
en officiell syn på demokrati och delaktighet. Vid utformning av skolbyggnader kan dessa 
synsätt komma i konflikt med varandra (Bissell 2004). Detta arbete handlar om hur elever kan 
involveras vid förändring av skollokaler och hur samverkan mellan planerare och förvaltare 
av den fysiska miljön och skolledare / lärare kan utvecklas. En empirisk del av arbetet handlar 
om planering och genomförande av upprustning och förnyelse av två skolor och om huruvida 
en sådan process också kan utmana traditionella föreställningar.  
 
Syftet i denna rapport är att dels undersöka elevernas medverkan och granska hur den rätt till 
delaktighet och inflytande som är inskriven i läroplanen (Lpo 94) kommer till uttryck. Syftet 
är också att undersöka en gemensam arbetsprocess där planerare av den fysiska miljön har ett 
ansvar att tillsammans med utbildare åstadkomma en skol- och arbetsmiljö som stöder elevers 
lärande. Hur har samarbetet mellan dessa bägge yrkesgrupper utvecklats, på vilka grunder kan 
det förstås och vilken potential kan det ha? Med utgångspunkt i teorier om arkitektur och 
fysisk planering diskuteras rummets betydelse för lärande och om planering och pedagogiska 
processer kan förstås i termer av varandra. Finns några synergivinster med avseende på 
planering eller lärande eller kanske både och? Rapporten avslutas med en analys av projektets 
resultat och implikationer och förslag till fortsatt utvecklingsarbete och forskning. 
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Rum för lärande 
Hur ska skolor byggas? En sådan fråga kan direkt delas upp i minst två. Dels hur ser en bra 
skola ut, det vill säga den första frågan handlar om skolans arkitektoniska utformning. Den 
andra frågan handlar om designprocessen, hur skolpersonals och elevers erfarenheter ska 
kunna överföras till planeraren och användas i planeringsprocessen, vem ska vara med och 
bestämma och vad får det kosta. Dessa frågor är inte separata, de går i varandra, kan 
överlappa varandra och ytterligare delas upp i många olika frågor. Såväl från skolans sida som 
från olika aktörer i byggnadsprocessen vill man åstadkomma och arbeta i så effektiva och 
kanske också vackra skolor som möjligt. Man kan säga att Bissell (2004) gör en bra 
sammanfattning när hon hävdar att det är lärare som skapar en lärande miljö men det är 
planerare som förser dem med de rum som är utgångspunkten. Området är komplext och 
tvärdisciplinärt med kunskapsbaser inom pedagogik (t ex Skantze 1989) och arkitektur (t ex 
Cold 2002, Bjurström 2004, Törnquist 2005). Björklid (2005) kombinerar pedagogik, 
arkitektur och planering av fysisk miljö och visar på vinster i lärande genom delaktighet i 
planering och god miljö. I ett internationellt perspektiv finns det en hel del erfarenhet av 
sammankoppling av skolutveckling och skolbyggnation: 
 

We believe that it is possible to use existing resources differently to create beautiful places 
designed to raise educational achievement and support lifelong learning in local communities. / … 
/ We argue that it is not only what you spend, but how you spend, and that attention to design and 
detail need not cost more (School Works 2006). 

 
I organisationen ”School Works” menar man att skolbyggnation måste utvecklas i samverkan 
mellan utbildningssamhället, konstruktörer och byggare (Wright 2004). En sådan gemensam 
process kan främja skolutveckling i det att man bidrar till att ställa frågor, uppmuntra 
nytänkande och delaktighet. Byggnader kommunicerar alltid något till sina brukare och 
åskådare. En god byggd miljö kan förhöja upplevelsen och förändra skolan till en lärande 
organisation likaväl som att byggnader kan underminera lärande och skada välbefinnandet för 
både elever och personal. Wright (2004) lyfter fram att arkitektens kreativitet och förmåga att 
begripa och få överblick över uppdragsgivarens behov samt forma struktur, utrymme, ljus, 
material, teknologi för att nämna några materiella förutsättningar sätter gränser för vad som 
kan åstadkommas. Andra gränser utgörs av utbildningspolitik och de bilder som finns av hur 
utbildning för framtiden kan och ska gestaltas.  
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Vad betyder rum och vad betyder lärande? 
Hitintills har vi använt rum, utrymme, fysisk miljö övergripande. Till viss del kommer vi att 
fortsätta att använda termerna övergripande och synonymt. Men vi kommer också att särskilja 
och diskutera de olika begreppen i sina sammanhang. Fysisk miljö kan till exempel preciseras 
som byggd miljö. Ibland talas om grön miljö och brun miljö. Vi följer huvudsakligen de olika 
forskarnas och författarnas benämningar. Diskussion av begreppen inleder vi med att 
diskutera plats som av Norberg-Schulz (1991) betraktas som ett totalt fenomen:  
 

[Med plats menar vi] en totalitet av konkreta ting med materiell substans, form, textur och färg. 
Tillsammans bestämmer dessa ting en ”miljökaraktär” som är platsens väsen (Norberg-Schulz 1999, s 
91).  

 
Olika handlingar kräver olika omgivning men hur denna ska utformas är kulturellt betingat. 
Platsers komplexitet gör det svårt eller omöjligt att beskriva dem med objektiva vetenskapliga 
begrepp. Norberg-Schulz ser fenomenologi som en lösning på detta problem men hänvisar 
också till poesi1 och litteratur som sätt att närma sig platsers karaktär. Med hjälp av konkreta 
språkliga bilder kan litteratur bli informationskällor om platser. Skönlitteratur är ett sätt att 
förstå platser. Författare som har språk som redskap kan, bättre än arkitekturhistoriker, 
beskriva hur byggnader upplevs och känns (Åman 1974). Landskapet utgör naturliga platser 
där människotillverkade delar av miljön som bosättningar (och skolor2) kan ses som 
förtätning och förklaring av miljökaraktären. Naturlig eller människotillverkad är den första 
distinktionen beträffande platsens struktur; andra distinktioner är yttre – inre, horisontal – 
vertikal, det vill säga strukturen beskriver då rumsliga implikationer för platsen. Ett särskilt 
viktigt steg i att beskriva platsen är dess karaktär. Plats kan alltså beskrivas i struktur, rum och 
karaktär (Norberg-Schulz 1999). Att skapa rum; fysisk miljö, producera gator och torg och 
byggnader som bostäder och skolor är ytterst såväl en politisk fråga som en fråga om platsens 
geografiska grundförutsättningar, dess läge, historia och ekonomiska utveckling. Lefebvre 
(1991) kallar detta the ”production of space” och sätter in denna produktion i ett långt 
tidsperspektiv och brett samhälleligt sammanhang. Även ”space” kan ses som ett 
övergripande begrepp och det kan översättas med såväl rum, rymd som utrymme, plats och 
svängrum. Vi kan inte göra ett sådant brett rumsperspektiv rättvisa i detta arbete men det ger 
en övergripande förståelse av att rummets betydelse är större än vad vi till vardags föreställer 
oss. Människors tankar, idéer och känslor är i samklang med det fysiska rummet. Detta 
område är föga utforskat såväl inom arkitektur som inom pedagogik.  
 
Empirin för denna rapport handlar om upprustning av skolbyggnader och benämns ”Rum för 
lärande” (Inspirationsguiden 2005). Lärande är ett centralt och komplext begrepp i 
pedagogisk forskning. Lärande innebär både att ta till sig färdig kunskap som förmedlas av 
andra men också att bilda egen och gemensam kunskap och mening. Det meningsfulla 
lärandet kräver samspel mellan aktörer och omgivning. Vi kommer också att använda 
begreppet skolutveckling och med det vill vi fästa uppmärksamhet på att frågor om rumslighet 
kan innebära konsekvenser för skolutveckling. Fisher (2004) ställer frågan varför den fysiska 
lärandemiljön i stort sett har ignorerats. Det cellformiga klassrummet tycks oföränderligt. 
Dess rumslighet påverkar maktrelationer men rumslighetens påverkan förblir dold och 
omedveten. Om konstruktörerna bibehåller sin ensamutövning av formgivningens process så 

                                                 
1 Norberg-Schulz (1999, s 93) tar hjälp av Georg Trakls dikt En vinterkväll för att illustrera en tydligt kännbar 
platsaspekt. Första strofen lyder: När snön faller på fönstret, Länge ljuder kvällsklockan, Bordet är dukat för 
många Och huset väl försett. 
2 Vårt tillägg 
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ökas en känsla av rumslig hjälplöshet hos lärare och elever. Fisher hänvisar till ett projekt där 
Schneekloth (1995) utvecklat ”spatial theory  /…/ an emancipatory and insurgent form of 
placemaking”. Skolan är en levd miljö för elever och personal. Den kan ge ”spatial literacy” 
och skapar startpunkt för hur man fortsättningsvis kommer att uppfatta arkitektur. Alla 
institutioner har uppdrag och dess byggnader utgör en materialisering av uppdraget. Dessa 
överlagrade betydelser måste vi förhålla oss till. Genom att medvetet göra det kan vi ta 
byggnader i vår tjänst och använda dem istället för att förstå dem (Schneekloth m fl 1992). Vi 
kan ställa frågor om vem som ”äger” byggnaderna och hur de skapas och vidmakthålls. Hur 
visar man gränser och kategoriseringar och vilka möjliga öppningar finns?  
 
En rumslig teori skulle då kunna vara utgångspunkt för att undersöka vad det är man, uttalat 
och outtalat, ska lära sig i skolan och vad man i verkligheten lär sig. De allra flesta av oss har 
invanda förväntningar och uppfattningar om hur klassrum och skola ska vara beskaffade. Vem 
är skolbyggnader till för? För vem ritar man? Cold (2002, s 17) pekar på att ordet skolaktig 
ofta används i nedsättande mening. Hon frågar om skolan måste läggas till rätta för vuxna 
brukare och menar att skolbyggnadens atmosfär bör vara rofylld, vänlig och stimulerande. 
Arkitektkåren kan med sin professionella träning att ifrågasätta byggnaders utformning och 
funktion bidra till att utveckla pedagogiken. Byggnaderna är, för lång tid. Med hjälp av 
tränade ögon och med i praktiken enkla medel kan man förändra det som är. Projektering 
måste innebära att hantera de dilemman, konflikter och motsägelsefulla önskemål som 
läroplan och traditionella synsätt uttrycker. Vill man bidra till att synliggöra motsägelser, ta 
strid och förändra? Ett skolprojekt kan ses som en dialektisk handling. Arkitektur konsumeras 
och man förstår den genom att använda den. Används den som den är tänkt? Ur 
elevperspektiv är arkitektur en del av världen, byggnader och upprustning är på riktigt. 
Byggnader materialiserar makt och/eller omsorg och omtanke. Idén i läroplanen att barnen 
ska vara delaktiga och ta ansvar utmanas i materialiseringen, kan makten ”ges” till barnen? 
Eller måste de ”ta” makten eller i en mildare form anta utmaningen att vara delaktig och ta 
ansvar? 
 
 

Läroplanen om miljö 
För den som inte arbetar med miljö och byggnader framstår miljö ofta som något som finns 
men inte ifrågasätts eller reflekteras över. Den som inte är tränad lägger i allmänhet inte 
medvetet märke till rumsutformning, rumssamband, ljusinfall, utblickar, material etc. Å andra 
sidan kan den fysiska miljön sägas styra hela vårt handlande på ett underförstått och 
oreflekterat sätt (Kirkeby 2003). Skolans byggnader, den inre och yttre miljön, lär alltså 
barnen något från allra först stund de sätter sin fot i skolan, ja även innan detta ögonblick 
eftersom skolbyggnader i allmänhet framträder på olika sätt i närmiljön och barn vet långt 
innan de ska börja skolan var skolan finns och hur den ser ut. Ur skolperspektiv framträder 
dock inte själva byggnaden som något speciellt. I den svenska läroplanen (Lpo94) som är 
utgångspunkt för all skolverksamhet i Sverige är skolbyggnader påfallande osynliga. 
Inledningsvis poängteras att undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Under rubriken ”En likvärdig utbildning” sägs att skolan skall ”ge utrymme för 
eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” 
(Lpo 94, s 6). Här uppfattar vi att ordet utrymme används på ett metaforiskt vis och skulle 
kunna ersättas med handlingsfrihet eller varför inte svängrum. Men svängrum måste innebära 
att alla ska ha tillräckligt mycket plats så att rimliga behov kan tillfredställas efter vars och 
ens förutsättningar. Miljö används i skiftande betydelser. Man talar om ”övergripande och 
globala miljöfrågor” (s 7), om att ”känn[a] till förutsättningarna för en god miljö” (s 10), om 
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att ”visa[r] respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv” (s 
13). Här tycks det handla främst om den ekologiska, yttre miljön och att bli medveten om 
människans förutsättningar i ett globalt perspektiv. Läroplanen talar också om ansvar för 
miljön, rektors ansvar för utformning av skolans arbetsmiljö, men då inte speciellt om fysisk 
miljö utan om handledning, läromedel, tillgång till bibliotek och datorer.  
 
Under rubriken ”Elevernas ansvar och inflytande” (Lpo 94, s 13) talas om att elevernas 
utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön. 
”Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande 
över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (s 14). Vidare skall alla samverka för att 
göra skolan till en god miljö för lärande. Under rubriken ”Skolan och omvärlden” (s 15) sägs 
att skolan ska sträva efter att varje elev ska ”få en inblick i närsamhället och dess arbets-, 
förenings- och kulturliv”. Alla som arbetar i skolan skall verka för att utveckla kontakter med  
verksamheter utanför skolan som kan berika en lärande miljö.  
 
Läroplanen talar dels om miljö med en tydlig tonvikt på ekologisk miljö och dels om 
arbetsmiljö i generell bemärkelse. Barnombudsmannen konstaterar att det finns stora brister i 
elevers arbetsmiljö (BO 2006). Barn och unga är inte särskilt nöjda med skolans fysiska miljö. 
Minst nöjda är barn i årskurs 8 och 9. Yngre barn är mer nöjda. Totalt anser 35 % av barnen 
att de har en ren och fräsch skola. En femtedel av barnen anger att bara en del av de vuxna 
lyssnar och tar dem på allvar. Trots skrivningar i läroplanen tycks inte barns demokratiska 
rättighet till inflytande uppfyllas. Andersson Brolin (2002) menar att barns rätt till god fysisk 
miljö är en samhällsfråga. Avsaknad av trygghet är knutet till boendesegregation som slår 
igenom i skolsegregation. Hon skiljer på gröna miljöfrågor och bruna miljöfrågor som då 
handlar om närmiljö, fysisk planering, stadsmiljö och byggnader. Barns rätt att påverka sin 
närmiljö står inte högt på dagordningen trots att de är mer beroende av sin närmiljö 
(Andersson Brolin 2002). Att barn kanske har andra prioriteringar och andra synsätt på miljön 
kan upplevas hotande. Andersson Brolin nämner att det ofta sägs att det saknas metoder för 
att låta barn delta trots att erfarenhet visar att när barn deltagit har det varit framgångsrikt över 
förväntan. Hamrell (2003) betonar vikten av att lyssna på barn och ungdom i skola och 
kommunala ungdomsråd. En intervjuundersökning visar att ungdomar menar att med ökat 
inflytande ökar trivseln och man får en mer positiv skolatmosfär. Med insyn i budget och 
kostnader för eventuell skadegörelse så ökar ansvaret för miljön och man lär sig vad olika 
saker faktiskt kostar.  
 
 

Byggnaden – del av en disciplineringsprocess 
Skolbyggnader är långsiktiga projekt. Varje byggnad är uppförd utifrån sin epok men skolor 
står där de står i många år och blir ett gemensamt arv att förvalta samtidigt som det kan och 
ska utmanas. Byggnader har därmed en politisk dimension. Skantze (1989) menar att 
sekelskiftesskolorna, då 1800-talet övergick i 1900-talet, mycket uttalat var byggda för att lära 
barnen att förstå och uppskatta skönhetsvärden men i byggnaderna finns också en 
demonstration av makt. Den traditionella skolan tycks vara byggd för att bidra till ordning. 
Eleven är liten och samhället är stort. Som elev är det din uppgift att inordna dig i det 
befintliga och att lyda. En växande skoltrötthet och avståndstagande från skolan kan förstås 
som ett implicit motstånd mot skolans sätt att utöva makt vilket kommer till uttryck i 
byggnaderna oavsett vad som sägs i officiell läroplansretorik. ”Byggnadsforskare” som 
”läser” skolbyggnader finner kanske anledning att ge upp hoppet beträffande de avsikter om 
delaktighet och demokrati som uttrycks läroplanen. Bjurström (2004) menar dock med stöd av 



 8

Dewey att skolan inte är dömd att vara ett verktyg för repression. I skolan kan motstridiga 
intressen såväl döljas som avslöjas. Å ena sidan betonas mätbara kunskaper vilka ska kunna 
jämföras i internationella undersökningar. Å andra sidan betonas värdegrundens demokratiska 
tyngdpunkt och elevers delaktighet och egna ansvar för sitt lärande. Det ifrågasättande som 
läroplanen uppmanar till är svår att uppfatta för många elever (Bjurström 2004). Skolan är 
barns och vuxnas arbetsplats där de tillbringar mycket tid. Dess fysiska miljö bidrar till att 
forma en platsidentitet (Bjurström 2004). Beteendet styrs av rummets utformning där fysisk 
och social miljö samspelar. Den ideologi som ligger bakom byggnaden, det program som 
beställaren försett projektören med, blir inbyggd och styr alla aktiviteter och bedömningar av 
miljön. När vi träder in i en miljö gör vi alltid en mer eller mindre omedveten 
helhetsbedömning av miljön. Skolmiljön är alltså betydelsefull för hur lärande och 
välbefinnande utvecklas.  
 
Skolbyggnaderna kan medverka till att få barnen att ”uppföra sig ordentligt” (Kirkeby 2003, s 
9). Byggnaders medverkan i att reglera beteendet sker oftast implicit och dolt vilket bidrar till 
att byggnadens reglerande konsekvenser kvarstår även om uttalade målsättningar och praxis 
förändras. Är skolbyggnadens funktion att bli sedd som en vacker och tilltalande byggnad 
eller är dess funktion att bidra till att se vad barnen har för sig? Tre kvarvarande 
disciplinerande element i designen är långa korridorer, upphöjd kateder och fönster i dörrarna 
(Foucault enligt Kirkeby 2003, s 11). Kirkeby menar att viljan till kontroll snarast kan utläsas 
i brist på gömställen, mysiga mellanrum, som barnen saknar och vill ha. I skolans funktion är 
kontroll inbyggt i bedömning, observation och loggböcker, funktioner som är så självklara för 
oss att vi inte ser dem som delar i en övergripande kontrollfunktion. Arkitekturen kan stödja 
sig på att regler blir internaliserade, vi lär oss hur det ska vara och gör det själva, eller 
externaliserade, med hjälp av fysiska anordningar, räcken, staket och låsta dörrar håller vi oss 
på rätt väg och plats. Grundregeln har varit att man ska befinna sig på en bestämd plats och på 
fasta tider. Andra; lärare, rektorer och läroplansförfattare har bestämt uppgiften. Det finns ett 
facit och läraren avgör, bedömer din insats. Detta grundkoncept har funnits åtminstone lika 
länge som folkskolan. 
 
 

En ny skolhusarkitektur 
Idag formulerar läroplan och andra styrdokument krav på en annan slags skola. Löwenhielm 
(1999) pekar på stora förändringar: vi har öppnat för möjligheter att gå ifrån timplanens 
detaljstyrning, åldersdelning, lokalreglering, gruppindelning, vi kan ha stora grupper eller små 
grupper, eleverna reglerar själva sina arbetsformer och tider, förmågan att lära betonas och 
resurser i form av bibliotek och databaser betonas. Detta nya lärande ska inrymmas i de gamla 
husen och husen kan ses som ett hinder för nya arbetsformer. Men är det husen som är 
hindret? Eller är det tankarna bakom huset, de tankar som gav upphov till byggnadens 
utformning som finns kvar och hindrar oss från att förändra? Då behöver vi fråga oss var och 
hur vi lär, vad är förebilden för skolan, vilka metaforer använder vi för skola, hur ska rummen 
se ut och kommunikationerna mellan rummen, ytorna för paus och rekreation. 
 
Törnquist (2005) återkommer till hur skolmiljöer ska se ut och vem som bestämmer detta. Hur 
skolor ska byggas för små och stora barn. Hur ska man tränas i att ta ansvar för sin miljö? Hur 
får man prägla sin miljö? Finns det några mellanrum där man bestämmer helt själv? Den 
tidigare Skolöverstyrelsens normer för hur skolbyggnader skulle byggas är nu ett minne blott. 
Byggnormer överhuvudtaget är ett till stor del avslutat kapitel. Varje kommun och varje skola 
har möjlighet att söka nya lösningar. Lokalförändringar kan tjänstgöra som verktyg och ge 
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anledning för att analysera sin verksamhet. Skollokaler är en dyr post för kommunerna och 
det är därför konstigt att inte lokalfrågan är föremål för mer utredning och forskning. 
Lokalerna har stor betydelse för skolans effektivitet och kommer på tredje plats efter 
ledarskap och lärarkompetens (Svenska kommunförbundet 2003). Eftersom skolor i de allra 
flesta fall har de lokaler de har blir underhåll, materialval och skötsel i praktiken avgörande 
för hur personal och elever upplever fysisk miljö. För elever har upplevd ”fräschhet” stor 
betydelse.  
 
Barn tillbringar stor del av sin tid under många år i skolan och personal i allmänhet betydligt 
fler år. Utformning av skollokaler måste bygga på kunskap på lokal nivå och på skolans 
värdegrund (Törnquist 2005). Skolor är långsiktiga investeringar och de äldsta skolorna som 
är i bruk är kring 100 år gamla men dessa skolor får goda betyg på skick och 
verksamhetsanpassning (Svenska Kommunförbundet 2003). Det innebär att skolors funktion 
idag är inneslutet i tidigare epokers syn på skolan och är en del i den kunskaps- och 
människosyn som rådde när skolan byggdes. Därmed sänder byggnaden i sig en rad explicita 
och implicita signaler som kan vara i konflikt med varandra och som i sin tur kan samverka 
med eller motverka de motsägelser som finns i läroplanen, till exempel mellan process och 
resultatinriktning samt variation och balans mellan intellektuella och sinnliga aspekter. Skolan 
skall vara en kulturell mötesplats där elevaktiva arbetssätt förespråkas. Samtidigt är 
rumsorganisationen seglivad, 60 m² är inte självklart bra för något, det är för få att för att 
föreläsa effektivt och för många för elevaktiva arbetssätt där möten kan äga rum. Törnquist 
(2003) pekar alltså på många dilemman, grundskolans grundläggande tankar och kvarvarande 
rester av tankar som hörde hemma i realskolan, inriktning mot dialog och process, elevers 
ansvar, låsta salar, schemalagd undervisning, arbetslagens organisation kring elev eller ämne.  
 
Enligt Törnquist (2005) har yngre barn lokaler som är mer anpassade till läroplanen. De har 
ofta en rik miljö där barnen kan välja och lärandet stimuleras av nyfikenhet och lust. Enligt 
Lpo 94 ska inflytandet öka med ökande mognad men lokalerna motverkar detta. Eleverna ska 
inte bara lära sig ämne utan också att bearbeta och använda kunskap. De ska lära sig metoder 
för att bearbeta kunskaper. Att arbeta med att planera sina lokaler kan vara ett verktyg som är 
till hjälp för att analysera sin egen verksamhet: vad ska elever kunna, främjar eller hindrar 
lokalutformningen detta? Törnquist (2005, s 95) ger exempel på vad elever ska kunna: 
 

Uppleva en helhet 
Kunna arbeta i längre arbetspass 
Ta ansvar för sitt lärande  
Känna lust att lära 
Förstå att de lär för sin egen skull, inte bara lära in till prov 
Arbeta undersökande 
Vara aktiva (aktivt söka kunskap) 
Använda verkligheten utanför skolan  
Våga ta kontakter 
Våga tala inför grupp 
Lämna skolan med gott självförtroende   

 
Enligt Lundgren (2000) är skolbyggnaden en materialisering av de föreställningar och den 
inbyggda logik som skola innebär. Lundgren har som etnografisk forskare tillbringat tre år 
med elever i år sju, åtta och nio. Resultaten handlar huvudsakligen om analyser av händelser i 
skola och skolarbete. Eleverna lever fysiskt i skolmiljöer där korridorer verkade uppmuntra 
till kapplöpning och mjuka färgglada golv till brottningsmatcher:  
 

Här utnyttjades hela rummen. Golven gick att springa, dansa, sitta, eller till med ligga på …  
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Klassrummet var en begränsning i tid som avbröt rasternas frigjorda energi. Och eleverna 
förklarar att på rasterna finns ett självbestämmande och oberoende. På rasterna lär man sig 
sånt som är viktigt för livet. Eleverna kan klaga på att skolan är  
 

”omysig”, trasig och ful, men de diskuterade aldrig principen med ämnesuppdelningens logik, med 
åtskilda klassrum, och de undrade aldrig över varför i princip all undervisning hölls inomhus (Lundgren 
2000, s 48). 
 

Vi har nu inledningsvis belyst några aspekter av begreppen rum och miljö. Vi har redogjort 
för läroplanens övergripande tal om miljö och skolarkitekters resonemang om de 
konsekvenser för den byggda miljön som de förändringar i arbetssätt som läroplanen ställer 
krav på. I nästa avsnitt ska vi övergå till att redogöra för den forskning som finns om hur olika 
slags miljö kan påverka lärandet. 
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Fysisk miljö och lärande 

Utemiljö 
Björklids (2005) översikt om lärande och fysisk miljö visar att det finns en tämligen 
omfattande forskning på området. Forskningen har ekologiskt fokus och handlar främst om 
skolgården, en plats där man kan öva sig i inflytande. Ett genomgående drag är att betrakta 
miljön som pedagogisk och den ska planeras som ett instrument för pedagogiskt arbete. Om 
elever får positiva erfarenheter av skolgårdsprojekt kan det ge dem beredskap för att delta i 
förändringsarbete. Många barn har dock erfarenheter av att deras synpunkter inte tagits 
tillvara och det inte blev något av deras idéer (Björklid 2005). Det är inte helt enkelt att ta 
tillvara barns synpunkter. Enligt Holst Buuas (i Björklid 2005) är barns miljöbehov svåra att 
specificera. Deras designförslag är ofta konservativa eftersom de inte upplevt alternativa 
designer. Det krävs särskilda kunskaper och träning för de vuxna som ska bistå och stödja 
barnen. Cele (2006) visar att det finns metoder att låta barn delta och beskriva sin miljö och 
pekar på att barns inflytande över fysisk planering inte alls lever upp till de krav som till 
exempel barnkonventionen ställer. Barn vill ha varierad utomhusmiljö som kan upplevas med 
alla sinnen. De vill också ha möjlighet till lugn och ro och kunna leka själva (Cele 2006). 
Barns förmåga att berätta om sin miljö är kopplad till aktivitet; genom promenader och 
fotografering kan barn ge detaljrika beskrivningar av hur de upplever och utforskar sin miljö. 
Gåturer3 och en utprövande ”undervisning” i design, stilar och planering kan stödja barnens 
arbete och medverkan i utformning av miljön. Barn behöver alltså stöd och träning i dels 
demokratiska arbetsformer men också ”innehålls-kunskap” om det man ska arbeta med och 
planera för, för att inte lämnas ut till trender i massmedia och konservativa föreställningar.  
 
Förutom på utemiljö fokuserar forskningen om miljö och lärande på raster. Björklid (2005) 
använder begreppet frirum och pekar på ett dilemma mellan planerad, uttänkt miljö och behov 
av att skapa sin egen miljö, det icke färdigtänkta. Planering av miljön kan innebära att barnens 
frirum minskar. Björklid menar att man kan urskilja tre läroplaner för skolgården. Den 
formella läroplanen innebär att skolgården används för undervisning. Det finns också en 
informell läroplan; utanför lektionstid är det rast och friare aktiviteter och här har det visat sig 
att utomhus är barn mer aktiva. Naturmark ger mer fantasifulla lekar. Vidare finns det en dold 
läroplan som ligger i samhällets uttalade och outtalade värderingar. Att forskningen 
företrädesvis handlar om utomhusmiljön är intressant i sig. Motsvarande kunskap om 
innemiljö tycks saknas. Björklid lyfter också fram med stöd av Skolkommittén (2002) att 
skolan kan fungera som ett kulturellt centrum i närområdet och vara öppen för de 
omkringboendes initiativ. Enligt Plan- och bygglagen har barn och unga rätt att delta i samråd 
men erfarenheter visar att de sällan kommer till tals. 
 
 

Skolrummets betydelse för lärande 
Tidigare fanns en uttalad tanke att skolbyggnader skulle åskådliggöra kulturvärden (Skantze 
1989). Barnen kunde ta till sig de känslor som arkitekturen gav eller genom det föredöme som 
den visade. Skantze (1989) poängterar att det fanns en stark tro på att miljön kunde ge vana 
vid ordning och skönhet. Senare har skolbyggnaders effektivitet kommit mer i fokus och vid 
utbyggnad av grundskolan blev det viktigt att högstadiets alla linjer skulle rymmas under 

                                                 
3 En metod som använts vid utvärdering av bostadsområden (de Laval 2006) och använts i olika former i Sverige 
och internationellt bland annat vid undersökning av hur barn uppfattar sin miljö (Cele 2006). 
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samma tak. Det skulle finnas lokaler för olika gruppstorlekar. Skolbyggnaden reducerades till 
en effektiv arbetsmaskin. Gestaltning nämns inte i Skolöverstyrelsens anvisningar för 
standardrum från 1960-talet. I läroplanerna från samma tid däremot, Lgr 69 betonas att 
eleverna ska få utlopp för sin fantasi och skaparlust (Skantze 1989). De Jong (1996) utgår från 
att den fysiska utformningen av skolan är betydelsefull både för elevers kognitiva prestationer 
och för utveckling av delaktighet och samarbete. Av de Jongs översikt framgår att pedagogisk 
forskning om skolbyggnader är sparsamt förekommande. Några resultat som ändock finns är 
att det är ett bekymmer att anpassa innehållet i modern skolverksamhet till gamla byggnader 
samt att barn är mycket medvetna om skolbyggnaderna och deras betydelse. En byggnad 
utformas efter den verksamhet som ska äga rum i den och hur verksamheten är organiserad. 
De Jong (1996) lyfter fram att individer och grupper med olika funktion och status i 
organisationen får tillgång till skiftande delar av byggnaden. Möten mellan individer som 
tillhör olika grupper och besökare kan ske efter hur dessa makt- och statusrelationer är 
utformade. Hur barn kan röra sig i miljöer, hur de tillåts röra sig, var de har tillträde är reglerat 
likaväl som personals och andra vuxnas rörelsemönster är reglerat.  
 
Redan Dewey intresserade sig för miljöns betydelse för lärande och att miljön fostrar oss. 
Olstedt och Lönnheden (2005, s 145) hänvisar till Deweys formulering: ”de saker som en 
människa anpassar sig efter utgör hennes verkliga miljö”. Olstedt och Lönnheden (2005, s 
141) talar om det fysiska, det funktionella, det sociala och det symboliska rummet. Det 
fysiska rummet finns där och ger ramar som hämmar eller stimulerar, gynnar eller hindrar 
olika funktioner i rummet. Det fysiska rummets utformning ger upphov till ett socialt rum 
genom möjlighet till samspel och bär symboliska värderingar och normer. Ett stort rum tänkt 
för föreläsningar ger andra förutsättningar än mindre rum tänkta för rundabordssamtal. 
Vackra rum sänder andra signaler än slitna och ogenomtänkt formade rum. En liten sal kan 
kännas instängd, en stor kan kännas skrämmande och opersonlig. Den fysiska miljön ställer 
krav, uttrycker förväntningar. Olstedt och Lönnheden (2005) kopplar också lärandemiljö till 
Perrys kunskapsnivåer från 1970 vilka senare har modifierats och utvecklas av t ex Belenky 
mfl (1986) som betonar ett tryggt samtalsklimats betydelse för utveckling av egen kunskap. 
Perryinspirerade kunskapsnivåer innebär att en dualistisk lärmiljö präglas av att läraren 
uppfattas som expert och det finns inget utrymme för dialog. I en relativistisk lärmiljö pågår 
interaktivitet och det förs en dialog. Rummet måste kunna möbleras så att deltagarna ser 
varandra. Ändock finns osynliga ramar som inte får överskridas. En engagerande relativistisk 
lärmiljö premierar självständigt tänkande och samarbete som kan leda till att ny kunskap 
utvecklas.  
 
Fysiska och sociala villkor materialiseras i rummet (Davidsson 2005). Människor har behov 
av interaktion och social gemenskap för att orientera sig och skapa mening. Våra 
föreställningar om hur något är påverkar hur vi utformar rummen och formar de regler som 
gäller. Hur rummen ordnas visar hur det är tänkt att man ska röra sig i rummet och även vem 
som ska röra sig på vilket sätt. Var ska läraren vara och var ska barnen vara? Barnen knäcker 
koden för vem, hur, vad som ska göras. Rummet ger koder, signaler för vad som ska göras 
och vilken plats man har. Möblering sänder signaler om vem som äger rummet, var man 
samlas. Rummet har gränser, vilka gränsöverskridanden kan göras? Hur regleras styrningen, 
när överskrids den, vad är oreglerat? Det traditionella rummets storlek, om det finns tillgång 
till flera rum, allt styr och signalerar vad som ska göras. Verksamhet reproduceras i 
traditionella rum.  
 
Trots läroplanen tal om miljöns betydelse eller kanske som ett tecken på den vaga 
formuleringens giltighet menar Flutter (2006) att lite är känt om samband mellan 
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skolbyggnaders utformning och lärande. Hon hävdar dock att det finns forskning som talar för 
att skolmiljön har betydande påverkan på lärande. En fientlig miljö i skolan är ofta 
kombinerad med sämre studieresultat (Flutter 2006). Detta överensstämmer med forskning 
kring effektiva skolor (Rutter m fl 1979) där det visat sig att det finns samband mellan att 
skolan är välvårdad och har ett bra socialt klimat och elevers framgång i skolarbetet mätt på 
olika sätt. En tilltalande miljö tycks kunna minska alienation och uppmuntra inkludering för 
elever med beteendestörningar (Follows 2003). En av de framgångsfaktorer som Rutter m fl 
pekar på är att eleverna är mer närvarande vilket även Flutter betonar och vilket i sin tur ökar 
förutsättningar för bättre skolresultat. Eleverna vill självklart att skolan ska vara fin. Den 
välskötta skolan sänder signaler att de människor som ska arbeta i skolan är betydelsefulla.  
 
 

Delaktighet och lärande 
Ett genomgående tema i forskning om lärande och fysisk miljö är att elevers delaktighet är 
väsentligt för lärande (Björklid 2005). Elevers deltagande i att förbättra den fysiska miljön har 
blivit vanligare trots ovan redovisade erfarenheter och det blir mer erkänt att det är 
betydelsefullt med elevers delaktighet. Flutter (2006) nämner att skolkulturen kan förbättras 
genom att elever får röst i beslutsfattande. Delaktighet kan uppmuntra intresse för design och 
miljö och känsla för gemensamma angelägenheter. Flutter och Ruddock (2004) menar att det 
överhuvudtaget blir alltmer vanligt att tillfråga brukare och även självklart att människor ska 
vara med i det som angår dem. Såväl produkter som tjänster skräddarsys för brukare och 
konsumenter. De menar dock att beträffande skolan ligger medinflytandet efter. Om man 
verkligen vill förbättra skolan måste man ta utgångspunkt i klassrummet och de bilder som 
lärare och elever har av verksamheten. Att delta i lärande dialoger ökar i sig elevers lärande. 
Att uppmuntras till att tänka och formulera sig fungerar som lärande processer och som 
incitament för ökat lärande. Fielding (2001) menar att det är lätt gjort att lärare, forskare och 
föräldrar talar å barnens vägnar medan man i praktiken faktiskt inte förstår eller till och med 
åsidosätter barnens perspektiv. Man undersöker på olika sätt vad barnen vill men bakom detta 
kan önskan om kontroll döljas. Ska barnen få vara ”medforskare”? I ett dialogiskt 
forskningsprojekt bidrog elevers medverkan till lärarstudenters professionella utveckling och 
till deras eget lärande. I forskningsprojektet ställdes frågan om skolor klarar radikala 
förändringar på egen hand. Det kan vara till hjälp att ha konkreta uppgifter, riktiga 
förändringar som ska genomföras. Har skolan nytta av en extern uppgift eller är det den 
externa utföraren som har nytta av att skolan bidrar och organiserar detta på ett konstruktivt 
sätt? Fielding (2001, s 134) föreslår ett antal villkor att begrunda när man ska avgöra i vilken 
mån elever tillåts ge uttryck för sina åsikter: det handlar om vem som får tala, vilket språk 
som uppmuntras, vem som lyssnar och hur de lyssnar, hur elevernas färdigheter att tala 
stöttas, hur aktörerna ser på varandra, hur den organisatoriska kulturen är utformad för att 
eventuellt stödja elevernas röster, vem som tar ansvar. Fielding menar att man måste ta 
ställning till om elever medverkar som informationskällor, som aktiva medverkande eller som 
medforskare, det vill säga vilken grad av ansvar vill man dela med sig av och vilken grad är 
eleverna beredda att ta.  
 
Lärande tycks alltså främjas genom delaktighet i miljöarbete och planering vilket ligger i linje 
med läroplanens betoning av delaktighet. Det finns vidare lärdomar att dra mellan den 
kunskap som finns om utemiljö och utformning av skolbyggnader. Det behövs en innemiljö 
som inte är alltför färdig, som kan användas på andra sätt än det föreskrivna, kan frirum 
skapas inomhus? Det finns ett samspel mellan plats och aktivitet, hur kan det överföras i 
byggnadstänkande? Kan det överföras i en metaforisk betydelse? Hur är fysiska och 
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metaforiska mötesplatser utformade, vem kontrollerar dessa och vilka värderingar har 
utformat mötesplatserna? 
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Planeringsmodeller 
Vi ska nu närmare granska vad planering är. Tidigare planeringstänkande byggde på 
standardiserade modeller: ”Standardised individuals had standardised needs” (Healey 1997, s 
99). De standardiserade modellerna, med utgångspunkt från Le Corbusier’s ”modular man”, 
byggde på att byggnader skulle planeras och konstrueras på ett rationellt sätt utifrån hur 
många människor som skulle bo i ett område. Sedan kunde vars och ens beräknade behov 
multipliceras med det förutsedda antalet, kort och tillspetsat uttryckt. Detta ledde till 
omfattande lagstiftning och regelverk kring byggteknik och funktioner som byggnader ska 
tillgodose.  
 
Idag lever vi med helt andra förutsättningar. Sedan slutet av 1980-talet har byggnormerna i 
stor utsträckning luckrats upp. Ett ökat inslag av brukarmedverkan har blivit allt tydligare i 
planeringsprocessen. Vi bejakar en oändlig variation i behov, krav, förutsättningar och 
intressen. Hur ska man kunna finna planeringsmodeller som tillgodoser denna mångfald? 
Planeringstraditionen har utvecklats från att bygga på analys av kvantitet och sociala 
kategoriseringar till att i samarbete utveckla användningen av gemensamma och delade 
livsrum. Healey (1997) tolkar planeringsdebatt som att den handlar om livsrum, en delad 
arena som är fylld av maktrelationer. Det leder till frågor om vem som har rätt att tala och 
vem har rätt att utöva makt och påverka planeringen. Healey diskuterar en gammal tanke om 
”community” men menar att den ger en idyllisk bild av en by där relationerna var trygga och 
livet med alla dess skiften och behov kunde fortgå på samma plats. Människorna som bodde 
där delade värderingar och uppfattningar om hur saker och ting skulle utföras ”Everyone 
knew their place” (Healey 1997, s 123). Senare i stadens grannskap hjälptes man åt och 
delade ansvaret för barnpassning och säkerhet. Enligt Healy (1997) är dock denna 
grannskapsbaserade trygghet en romantisk illusion. ”The community” kunde likaväl vara en 
kvävande gemenskap där klass- och könsförtryck upprätthölls. Men trots eventuellt förtryck 
så samexisterar inte desto mindre människor i olika slags ”shared spaces”. Gemenskapen är 
och blir fylld av relationer som kan användas för gemensamma intressen. Grannskapet är 
också fyllt av olika intressen och mångfald. Det gemensamma kanske endast utgörs av att 
man bor i samma område och möts på gatan.  
 
Planering handlar om att utforma gemensamma platser i ett splittrat samhälle. Healeys (1997) 
resonemang kan användas för att diskutera skolors plats och möjligheter vid planering av 
lokalsamhällen. I lokalsamhället finns några självklara byggnader ”mitt i byn”. Traditionellt 
var det kyrkan men idag konkurrerar såväl skola, som bibliotek och köpcentrum om att vara 
centrala mötesplatser. Skolor är ofta byggda ”mitt i byn”. Hur används de, hur kan de 
användas, vilka gemensamma angelägenheter kan finnas? Det är en gemensam angelägenhet 
att hålla skolan välvårdad. En mängd frågor om den lokala skolans betydelse kan väckas i 
detta projekt. Hur ser barnen och deras föräldrar på sin skola? Hur ser lärare på sin skola och 
hur ser förvaltaren på de byggnader som förvaltas? Vad ska den användas till? Är den en 
mötesplats för dessa självklara intressenter och dessutom för andra aktörer i lokalsamhället. 
Är den fallfärdig eller välvårdad? Är den ett vackert monument över en framtidstro (Skantze 
1989) eller över tvång att gå i skolan. Är den trygg eller fylld av risker för olycksfall eller 
våld? I det här projektet finns en ambition att använda den lokala kunskap som personal och 
elever besitter i syfte att förbättra skolmiljön. Detta syfte är i sin enkelhet motstridigt och 
konfliktfyllt, så fort något ska göras så finns både förespråkare och motståndare. Healey 
(1997, s 129-140) benämner dessa LULU (locally unwanted landuse) och NIMBY (not in my 
backyard). I lokala projekt kan tendenser av ”vi och dom” snabbt utvecklas, svagare intressen 
blir eftersatta.  
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Planering som styrningsmodell 
Välfärdsstaten tog sin utgångspunkt i att förse människor med det som de behöver vilket kan 
tolkas som en paternalistisk planering – att omsätta färdig kunskap om behov och lösningar 
till handling. Healey (1997) problematiserar hur planering kan diskuteras som olika modeller. 
Vanligt är att en rationell planeringsmodell som främjar ekonomisk och teknisk rationalitet 
förespråkas men den kan kritiseras för att inte vara känslig för konsumenternas behov. Den tar 
främst sin utgångspunkt i producentintressen. Healey (1997, s 209) hävdar att planerarens roll 
idag är möjliggörarens, det vill säga att förse människor med de redskap de behöver för att 
själva kunna ta ansvar. Olika planeringsstilar är policydrivna, argumenterande eller 
förespråkande men det finns inga färdiga modeller för hur regelverk och institutioner ska 
utformas för att det ska fungera (Healey 1997). I vilka planeringskulturer blomstrar 
egenaktivitet och företagsamhet? En argumenterande planeringsstil kan komma att handla om 
övertalning istället för att lyssna till argument och kanske ändra planen. I närsamhället finns 
både demokratiska krav och behov av interkulturell kommunikation. Om varje grupp har sina 
förespråkare kan planeringen bli en förhandling mellan förespråkare. Planering kan bli ett 
noll-summe spel där varje grupp säger nej till andras förslag för att inte förlora sin egen 
position (NIMBY, se ovan). Healey (1997) diskuterar tre styrningstrender: kriteriemodellen 
handlar om att ställa upp kriterier för framgång vilket kan bli alltför ekonomistyrt. En 
koncensusinriktad modell innebär att bygga partnerskap. I den modellen finns möjligheter till 
alliansbyggande och ny kunskapsutveckling. Det kan bli för smalt men modellen kan breddas 
genom att lyssna och lära. Koncensusmodellen övergår då i en tredje inkluderande 
resonemangsmodell med rätt att bli hörd och med skyldighet att lyssna. Det kan betyda en 
mjuk struktur av relationer och klimat och en hård struktur av regler. Efter att ha lyssnat till 
olika kunskaper, värden och erfarenheter kan goda beslut fattas och mångfald och skillnad 
uppmärksammas.  
 
Skillnad måste hanteras rättvist. Det hävdar Säfström (2005, s 67) i ett resonemang om 
interkulturell demokrati som kan överföra planering till skolan. Är den sociala strukturen i 
samhället given? Ska elever fostras till att acceptera det rådande tillståndet (Säfström 2005, s 
13), dvs veta sin plats, ett handlande som Säfström liknar vid ett symboliskt våld. Kan 
utbildning förstås på något annat sätt? Säfström föreslår att med en skillnadens pedagogik där 
man inte strävar efter likhet utan efter att förstå och se varandras olikhet kan man se vad som 
särskiljer och vad som förenar. Det innebär att undervisa annorlunda ”teaching otherwise” och 
det görs genom att skapa en relation och ett ansvar gentemot en annan. En sådan relation 
mellan människor är direkt, öppen och oförutsägbar (Säfström 2003). Enligt Healey (1997) är 
det avgörande för att en planering som tillvaratar mångfald och skillnad ska vara 
framgångsrik att processledarna är skickliga i att läsa lokal kultur, se möjligheter och öppna 
nya dörrar. Även övriga deltagande är viktiga för hur planeringen utvecklas. Då blir inte 
argumentation beslutsfattande utan en modell för analys och problemlösning som kan leda till 
övertygelse om det riktiga i planeringen Det ligger en stor utmaning att skapa modeller för 
detta. I en sådan modell handlar det om att artikulera det som händer och att knyta ihop. 
Modellen måste vara inkluderande och uppmärksamma vem som har intresse i frågan och 
vem som har röst. Man måste uppmärksamma vad som blir tillgodosett och vad som inte blir 
tillgodosett. Var och hur sker samtalen? Hur förlöper och utvecklas processen? Vilka tekniker 
används för att öppna och utforska? Vilka klyftor finns? Allmänhet, planerare och 
administratörer har olika språkbruk, förstår alla orden, kan man skapa en stil som ger alla röst 
och åstadkomma interkulturell kommunikation? Är det några som inte deltar? Är det så att 
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politiker och experter uppfinner strategier och nya visioner? Arbetar man ”by planners for 
planners” (Healey, 1997, s 276)? 
 
Healey ger exempel på en rad frågor som utmanar planeringsprocessen. Att åstadkomma en 
process där man kan dra fram idéer, se deras möjligheter och låta idéerna brytas mot varandra 
och kvalificeras till användbara strategier och planer kräver dialogiskt och analytiskt 
förhållningssätt hos projektledarna. Diskursen måste kanske skapas och får inte avslutas för 
tidigt. Istället för att lära sig ”veta sin plats” kan man ta tillvara att elever och personal kan sin 
plats och genom en resonerande modell kan man utveckla sitt kunnande till att medvetet 
”kunna sin plats”. 
 
 

Arkitektur och utbildning  
Vad blir arkitektens – planerarens roll i en sådan planeringsprocess som kan ta tillvara och 
utveckla deltagarnas kunnande? Rowe och Koetter (1999) diskuterar olika ingenjörs- och 
vetenskapsroller. Med stöd av Lévi-Strauss (1969) lyfter de fram ”brikolören”4, en slags 
diversearbetare som kombinerar ett vilt tänkande och ett kultiverat tänkande som är 
nödvändigt för att med Lévi-Strauss ord kombinera ”logiskt tänkande på det sinnligas nivå”  
 

Arkitekturen är hopplöst sammanflätad med värdeomdömen – eftersom den alltid på ett eller annat sätt 
sysslar med förbättring, med att efter någon måttstock, hur dunkelt den än må uppfattas, göra saker bättre 
– med hur ting borde vara, … (Rowe och Koetter, 1999, s 73). 

 
Kan planeraren med stöd av ett ”brikolage-inspirerat” tänkande betraktas som en dialektisk 
partner till skolledare och lärare i deras arbete med skolutveckling? Planeraren kan då med 
referens till ett klassiskt arkitekturexempel från kejsartidens Rom tillhandahålla flera slags 
verktyg för att analysera den ”tilltrasslade sammansmältningen av påbud och anpassning” 
(Rowe och Koetter 1999, s 76), en formulering som kanske kan ses som förebildlig för ett 
planeringsuppdrag. Tillsammans hjälps man åt att samla ihop verktyg, kunskap, erfarenhet för 
att åstadkomma något som blir så bra som möjligt med till buds stående medel.  
 
En sådan uppgift ger oss Biesta (2006, s 93) då han drar en parallell mellan utbildning och 
arkitektur och menar att vi står inför ”en dubbel, dekonstruktiv förpliktelse: en plikt att både 
skapa sådana rum och ständigt riva dem”. Med sådana rum menar han ”rum av pluralitet och 
skillnad, ett rum där frihet kan framträda och där särskilda, unika individer kan bryta in i 
världen”. Pedagogiskt tänkande blir då en politisk fråga: vilken slags problem står vi inför 
idag? Vi står bland annat inför globaliserade miljöproblem och Biesta (2006) hävdar att den 
globala kapitalismen endast intresserar sig för subjektet som konsument, en tillvaro där 
individerna är utbytbara så länge vi konsumerar. Utbildarens ansvar är att upprätta rum där 
nybörjares ankomst till världen är beroende av vårt svar lika väl som vår ankomst är beroende 
av deras svar. Undervisarens har ett ansvar för ”nykomlingar” som samtidigt är ett ansvar för 
världen. Och vad kan undervisare lära av dem som skapar rum? Kan sociala problem lösas av 
”riktiga” rum? Är det arkitekturens uppgift att kontrollera användningen av rum? Är en vilja 
till god arkitektur möjlig eller handlar det om nya former av kontroll? 
 

                                                 
4 Brikolören är skicklig på att utföra ett stort antal olika uppgifter, /…/  reglerna för hans spel är att alltid klara 
sig med det som finns till hands, det vill säga med en uppsättning verktyg, och material som alltid är begränsad 
och också heterogen …(Lévi-Strauss enligt Rowe och Koetter, 1999, s 71). 
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Är arkitektur kunskap om form eller en kunskapsform? Kan händelser tas in och bli en del av 
arkitekturen, det som händer formar rummet? Styrkan ligger i bristande överensstämmelse 
mellan rum och användning (Biesta 2006, s 101). Det blir ett sätt att övervinna 
funktionalismens överdrifter och samtidigt skapa rum för det oförutsägbara och oberäkneliga, 
rum för olika sätt att komma in i världen. Blir då uppgiften att skapa rum för att inte 
omöjliggöra vissa slag av möten, handlingar och händelser? Kollektiva rum är organiserade 
kring en central punkt där budskapet förkunnas. I sociala rum kan vi mäta oss med andra och 
spegla oss i andra. Staden är en metafor för ett socialt rum och Biesta (2006) kallar det timligt, 
temporärt. Det är arkitektens primära ansvar att organisera byggnader mer som städer, sociala 
rum. I stället för att allt ska kontrolleras kan allt vara synligt i meningen synliga relationer, 
rumsformer där alla kan korsa alla andras väg. Ett sådant arkitekturbegrepp förändrar 
planerarens arbete (Tschumi). Här öppnar sig också en möjlighet att ta ett steg till, att gå från 
att kunna sin plats till att skapa sin plats, ”the production av space”. Hur kan man ge platsen 
karaktär av mötesplats och hur ställer sig mötesplatsen till behovet av frirum och behovet av 
skyddade platser (Skantze 1989, Björklid 2005)? 
 
 

Att bli behandlad som en vuxen 
I ett internationellt perspektiv menar Healey (1997) att skandinaviska länder kommit långt 
med nya planeringsmodeller som innefattar delaktighet. Hennes historiska förklaring är att 
skandinaver till stor del härstammar från självägande bönder som har månghundraåriga 
traditioner av självbestämmande. I brittiska sammanhang finns inte denna långa tradition i 
samma utsträckning. Idag finns tecken på ökande klyftor mellan goda miljöer och utarmade 
miljöer i olika avseenden, mellan rika och fattiga, boende och livsstilsval som ekologiska 
kravmärkta livsmedel och skräpmat (Ruddock och Flutter 2004). De arbetar med att utveckla 
demokratiska arbetsformer för planering av skolor och hävdar att generellt negligeras oftast 
barnperspektivet. Vi tar inte tillvara barns kunskap och barn tillåts inte att delta i 
beslutsfattande. I en rapport från sin forskning om förbättringsarbete i skolor låter de en 
fjortonåring komma till tals: ”It was right good. They treated you like adults”. Det finns en 
ideologi av att elever i skolan är omogna och skolåren blir därmed en tid av väntan, en 
karantän, en väntan på det riktiga livet. Man ska inte glömma att skolan haft en kraftfull 
uppgift att utöva social kontroll, vilket synts i byggnader och arbetssätt: uppstyckning av 
tiden, klockringning, stå på led (Ruddock och Flutter 2004). Arvet från detta kontrollerande 
arbetssätt lever kvar, tas för givet och fortsätter att försvåra utvecklingen av demokratiska 
arbetsformer. Det generella planeringsproblemet och planering av skollokaler ligger nära 
varandra.  
 
Healey (1997) diskuterar hur vår samexistens ska ordnas i ”shared spaces”. Det är nödvändigt 
att utveckla styrningsmodeller för planering där ansvar, delaktighet och samarbete finns med 
som bärande ingredienser. Skolan är ett tydligt exempel på delade rum och rum som har som 
huvudsyfte att vara lärande. En konsekvens eller resultat av en planering i samarbete kan vara 
ökat socialt, intellektuellt och politiskt kapital. Hur dessa kapital utvecklas beror av det 
samspel som utvecklas. Ett resultat kan vara ökad kapacitet och ökad handlingsberedskap 
samt ökad förståelse av komplexa sammanhang. En planering som bygger på samarbete kan 
också ses som en medborgerlig rättighet. Ursprungligen var rätt att rösta och frihet från statlig 
inblandning och förmynderi medborgerliga rättigheter men idag kan också rätt till försörjning, 
bostad, arbete, hälso- och sjukvård, ren luft och rent vatten ses som medborgerliga rättigheter. 
Även rätten att få information, utmana, uttala sig och påverka har utvecklats och det innebär 
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att planering har utvecklats från att vara en ägarrättighet till en medborgarrättighet eller till 
och med skyldighet. 
 
Vi har nu diskuterat rum i ett övergripande perspektiv och funnit att rummet är relativt 
frånvarande i läroplanen. Sedan har vi gjort en översikt över forskning om fysisk miljö, 
delaktighet och lärande. Mot bakgrund av teorier om arkitektur och planering ska vi nu gå 
närmare in på det förändringsprojekt som utgör rapportens empiriska del. 
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Ett projekt startas och genomförs 
Vid planering av projektet ”Rum för lärande” har samarbete mellan lokalförvaltare, 
skolpersonal och elever varit avgörande. Delaktighet från brukarna har betonats. Projektet är 
utförligt beskrivet i rapporten Inspirationsguiden (2005). Det startade 2003 och 
utgångspunkten var att två skolor belägna i stadsdelar med olika karaktär skulle rustas. Det 
var en normal rutinrenovering som genomförs enligt en upprustningsplan. Kommunen ville 
pröva en ny modell för planering och genomförande av rutinrenoveringar för att åstadkomma 
en mer träffsäker renovering, göra rätt åtgärder och därmed få en mer ekonomisk process. 
Initiativet kom från kommunens lokalförsörjningsförvaltning som valde två typiska skolor ur 
det dominerande skolbeståndet, det vill säga byggda på 1960- eller 1970-talet, som behövde 
målas. Bakom projektet står också Sveriges Kommuner och Landsting samt 
branschorganisationen Målarmästarna. Processerna i de två skolorna har i princip varit 
upplagda på samma vis (Inspirationsguiden 2005). En liknande arbetsmodell hade tidigare 
prövats i andra kommuner (Prytz 2000). Modellen går i huvudsak ut på att planering av 
renoveringen görs i nära samarbete med olika kategorier brukare. Tillsammans formar man 
arbetsgrupper där man kommunicerar sina olika kunskaper. Förvaltare och planerare bidrar 
med kunskap om byggnader, skolpersonal och elever om hur byggnaderna fungerar till 
vardags och om hur lärandet fungerar. Brukarna blir dialogpartners till förvaltarna. För att 
detta ska fungera optimalt behöver man lära av varandra och i det tänkta idealfallet ska allas 
kunskap och erfarenhet nyttiggöras. Brukarna får genom kunskapsutbytet möjlighet att lägga 
fram mer kvalificerade synpunkter och förvaltarna kan göra bättre förslag genom mer 
initierad kunskap om verksamheten. En liknande planeringsmodell används nu också vid 
renovering av äldreboende.  
 
Läroplanens krav på att skolan ska vara en god miljö för utveckling och lärande (Lpo 94, s 8) 
har sin motsvarighet i kommunens skolplan där det sägs att kunskapsstaden Göteborg ska ha 
”goda miljöer för lärande” (Skolplan 2005 2006). Varken i läroplan eller skolplan preciseras 
vad formuleringen konkret innebär för utformningen av skolbyggnader. I skolplanen betonas 
inflytande och rätt till delaktighet i allmänna ordalag och att pedagoger ska uppmuntra barn 
och unga att delta i skolans demokratiarbete och engagera sig i samhället utanför skolan. Man 
säger att ”inflytande och delaktighet får ta tid”. En politisk vilja till god miljö återkommer i 
Lokalförsörjningsförvaltningens vision att vara den bästa leverantören av pedagogisk miljö 
inom sitt kompetensområde (Vision och verksamhetsidé 2003). 
 
Skolorna i projektet är belägna i stadsdelar med vardera cirka 25 000 invånare. I den ena 
stadsdelen finns mer än 100 nationaliteter representerade. Skolan som är byggd på 1970-talet 
har knappt 400 elever i årskurserna 6-9. Man har haft problem med klotter och skadegörelse 
men inte i klassrummen där eleverna ska städa efter sig innan de lämnar klassrummet. Skolan 
arbetar aktivt med värdegrund och elevers respekt för sig själva, kamrater, vuxna och 
egendom. Den andra skolan är byggd på 1960-talet och har drygt 200 elever i årskurserna F-6. 
Under 40 år har endast mindre upprustningar men inga fysiska ändringar gjorts vilket innebär 
att lokalerna inte i alla delar stämmer med dagens pedagogik och studieformer. Till exempel 
saknas belysningspunkter på ställen där man numera arbetar. Skolan arbetar aktivt med att 
utveckla sin pedagogiska inriktning. 
 
Renoveringen handlar om målning. Lokalförvaltaren tog initiativ till att bilda färggrupper på 
båda skolorna. Rektor, lärare, lokalvårdare och elever utsågs att ingå i grupperna tillsammans 
med projektledare, färgsättare och arkitekt som har lett arbetet. Lärare som arbetar med 
estetisk utformning som till exempel bild- och slöjdlärare förväntades ha intresse för denna 
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fråga och engagerades därför. Elevrepresentanter har valts av lärarna. Skolans representanter 
engagerades för att bidra med kunskap om hur lokalerna används och inte för att välja färg. 
Lokalvårdare bedöms kunna lokalerna bäst av alla. I färggrupperna skulle man gemensamt 
granska miljön och hur den används. Elevmedverkan handlade också om medbestämmande 
och att åstadkomma en skolning i demokrati och därmed ett ökat ansvarstagande för miljön. 
 
Gruppernas arbete har inte varit helt enkelt. Grupperna har träffats kontinuerligt och har avsatt 
70 min åt gången. Av projektledarna upplevdes det som en tidsbrist, man hann inte göra de 
studiebesök man hade önskat genomföra. Eleverna tyckte det var mest bara prat och tappade 
därmed intresset. Nya elever utsågs och dessa var bara med vid särskilt intressanta möten och 
vid studiebesök. Projektledarna hade en avsiktlig ambition att förmedla kunskap om byggd 
miljö, synliggöra lokalerna och få igång diskussioner. Det fanns en uttalad strävan att lyssna 
på personal och elever men också att dessa skulle ta del av förvaltares och planerares 
kunskaper. En slags gåturer5 användes med färggrupperna vilket innebär att man går runt i 
den miljö som ska undersökas och stannar till gemensamt för att enskilt, var och en, 
uppmärksamma miljöns kvaliteter. Gåturerna uppskattades av eleverna som ibland såg helt 
andra saker än de vuxna. Alla elever fick klassvis undervisning om färg och färgsättning. Alla 
erbjöds besök på en färgutställning vilket ungefär 1/3 av klasserna utnyttjade. Eleverna 
byggde modeller på bildlektioner, videofilmade olika färgsättningar och inredning. Resultatet 
sammanställdes och ledde så småningom fram till en färgplan. Förslagen presenterades i 
personalrummet och på andra samlingar. Eleverna blev entusiastiska när de fick se sina 
klassrum färgsatta på ritningar. På den ena skolan genomfördes provmålning som 
diskuterades. Efter hand kunde färdiga förslag presenteras och förklaras. Ett av syftena med 
projektet var att målningen skulle genomföras huvudsakligen under terminstid och för att 
underlätta detta blev målarna presenterade på skolan så att såväl skolpersonal som elever och 
målarna skulle känna igen varandra och det skulle bli naturligt att även målarna hade sin 
arbetsplats på skolan under den tid arbetet pågick. Måleriet upphandlades med krav på att 
målarna skulle vara vana att arbeta i skolor under terminstid. Även målarna fick undervisning 
om projektet. 
 
Det blev tidvis stökigt och trångt men när allt var klart var såväl elever som skolpersonal och 
förvaltare nöjda (Inspirationsguiden 2005). En lärare uttrycker att eleverna är extremt positiva 
till målningen. Alla har självklart inte fått precis de färger som de ville ha men eftersom 
färgsättningen är omväxlande kan alla hitta något som passar dem. Det som vissa inte tyckte 
var så bra tyckte andra att just den färgkombinationen var det ”läckraste”. Man har också 
ändrat sitt tyckande efter en tid och upplever färgen annorlunda: 
 

Jag upplever färgen i det provmålade klassrummet som väldigt varm och välkomnande. (lärare, 
Inspirationsguiden 2005, s 80). 
 
Inte så fint men finare och fräschare än förut. Vi gillar glada och starka färger. Förut såg det ut som ett 
mentalsjukhus. Vi vill att skolan ska målas utanpå också. Vissa färger tycker jag om, grönt, blått och 
orange. Jag sitter gärna och myser där de färgerna är. (elever, Inspirationsguiden 2005, s 78) 

 
En rektor uttalar att de är mycket nöjda. Både förvaltare och målare har gjort ett bra jobb, 
skolan har fått bra information, många på skolan har varit med och eleverna är aktsamma om 
det nya. Yrkesfolket får en eloge för sin positiva attityd. Den demokratiska processen har 

                                                 
5 En metod som använts vid utvärdering av bostadsområden (de Laval 2006) och använts i olika former i Sverige 
och internationellt bland annat vid undersökning av hur barn uppfattar sin miljö (Cele 2006). 
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fungerat, man får säga sin mening men man får inte alltid som man vill (Inspirationsguiden 
2005). 
 
 

Planering och lärande 
Förvaltare/planerare uttalar en tydlig avsikt att man tänker sig att projektet är lärande: 
”Elever, skolpersonal, förvaltare, färgsättare, beskrivare och målare är experterna, som lär av 
varandra, och som lär mer än de vet” (Inspirationsguiden 2005, s 40). Hur lär vi mer än vi 
vet? Att lära sig mer än man vet kan innebära en traditionell syn på kunskap, vi behöver 
överföra eller förmedla mer kunskap och tillföra nya fakta. Men meningen kan också betyda 
att de olika inblandade grupperna ska lära varandra, av och med varandra. Det kan innebära 
de blir medvetna om aspekter av sitt eget kunnande som de inte tidigare uppmärksammat. Det 
betyder att de måste lyssna på varandra och betrakta de andras kunskap med respekt. 
Arbetssätt som möjliggör dialog och lyssnande måste utvecklas. Många grupper är 
involverade och projektet tycks ha öppnat för ömsesidighet. Ett av projektets fundament var 
att utveckla ett gemensamt språk. De olika yrkesgrupperna har upptäckt att det pågår en 
kunskapsprocess där förvaltarna har fått ökad respekt för den verksamhet som pågår i skolan 
och skolpersonalen har fått förståelse för förvaltarnas arbete (Inspirationsguiden 2005, s 40). 
Vilka möjligheter ger projektet till lärande bland eleverna är kanske den fråga som man ställer 
sig först. Frågan kan också handla om arbetsintegrerat lärande för de yrkesverksamma i 
skolan och för de yrkesverksamma inom lokalförvaltning som uttryckligen säger att man vill 
åstadkomma mer träffsäker och ekonomisk förvaltning. Rum för lärande handlar alltså om 
såväl elevers lärande som arbetsintegrerat lärande för två verksamhetsområden; skolan som i 
sig innehåller olika yrkesgrupper och yrkesgrupper som arbetar med planering och förvaltning 
av lokaler, arkitekter och målare. I ett bra samarbete mellan yrkesgrupper innebär det att vara 
”pedagogisk” beträffande sin egen yrkeskunskap men samtidigt att vara beredd att granska sitt 
eget kunnande, förstå det på ett nytt sätt och därmed samtidigt utveckla det.  
 
 

Barns delaktighet och lärande 
Detta projekt har barnen i fokus och skolbyggnaden som läromedel för gemensam 
kunskapsutveckling. I de samtal som har förts mellan förvaltare och skolpersonal har det nog 
uppfattats som självklart att ha barnen i fokus men i ett längre tidsperspektiv är det inte 
självklart. Barn har tidigare setts som något besvärligt vilket Bjurman (1995, s 10) skildrar på 
följande sätt från slutet av 1800-talets Stockholm: 
 

De fattiga barnen var på gatan. De var många. De lekande, busande, tiggande, snattande, skolkande 
barnen på gatan oroade myndigheterna. 

 
Detta kan tyckas oerhört långt tillbaka i tiden men för skolbyggnader, det vill säga de 
byggnader som är till för barnen, är det en normal livslängd (Skantze 1989). Hammarberg 
(2001) diskuterar hur skolbyggnader byggdes som ett komplement till barnens fattiga 
hemmiljöer. Miljön i sig betraktades som lärande och disciplinerande, den vackra miljön lär 
ett skönhetssinne och den välordnade lär ut ordningssinne. Samtidigt finns det disciplinerande 
inslaget kvar (Kirkeby 2003) där miljön signalerar att du ska uppfostras och kontrolleras. 
Sedan dess har samhället blivit alltmer barncentrerat och det har skett en barnets ”revolution” 
(Rasmusson 1998, s 26). Barnens framtid fokuseras och gällande läroplan föreskriver att barn 
ska ha inflytande, vara delaktiga och ta ansvar för sitt lärande. Undersökningar från senare 
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delen av 1900-talet kommer likaväl fram till att barn fortfarande lever åtskilda från andra 
åldersgrupper och saknar möjlighet att påverka sin miljö (Rasmusson 1998). Barn har också 
betraktats som okunniga, när de får vara med och bestämma så förstår de inte. Rasmusson 
(1998) konstaterar med hänvisning till såväl Plan och bygglag som den av FN antagna och i 
Sverige ratificerade barnkonventionen att barn idag har rättigheter som i praktiken är svåra att 
göra gällande. Hon menar vidare att vi inte vet särskilt mycket om konsekvenser av att 
engagera barn som samhällsmedborgare.  
 
Projektet ”Rum för lärande” kan också förstås ur ett arbetsmiljöperspektiv. Beträffande 
arbetsmiljö menar Häggqvist (2004, s 34) att barn är experter på sin egen miljö. Om 
arbetsmiljöarbetet ska fungera och barnens kunskap tas till vara så kan man inte begränsa 
inflytandet till formaliserade möten. Man måste lyssna och ta vara på initiativ. Om det inte 
finns några ärenden vid klassråd och andra sammankomster så måste man analysera varför, 
presentera alternativ och ge möjlighet till erfarenhet genom alternativen. En slags motstånd 
eller snarare en svårighet i delaktigheten är de fasta föreställningar om vad skolan är som 
redan yngre barn har fått. Lundgren (2000) pekar på att skolbyggnaden är en materialisering 
av föreställningar om skolan. I projektet bar de vuxna på en förväntan att barnen skulle 
komma med fantasifulla och även orealistiska förslag. Men barnen visade sig ha svårt att 
komma med förslag. Särskilt yngre barn har svårt att verbalisera vad de tycker, till och med 
att veta vad de tycker.  
 
Det här talar för att man måste utforma nya sätt att göra barnen delaktiga. I detta projekt har 
man använt olika arbetssätt med det gemensamt att det varit mycket konkreta som gåturer där 
man uppmärksammats på rummets form och struktur, utsmyckning, ljus och färger, besök på 
färgutställningar, provmålning. Upplevelser av rummet har synliggjorts genom semantisk 
värdering genom motsatsord. Här finns alltså inslag av lärande och medvetenhet om rummets 
betydelse som kan öka barnens möjlighet att göra medvetna val. Rasmusson (1998, s 21) 
menar att barn ”tar miljön i anspråk” på ett intensivare sätt än vuxna. ”Barn rör sig 
eftertänksamt och nära tingen i miljön.” Handlingsutrymmet påverkas därför i hög grad av de 
fysiska och rumsliga ramarna. Den fysiska miljön talar till barnen och ger signaler om var de 
får vara och vilka möjligheter och brister som finns. De har också en betydande förmåga att 
sätta sin prägel på miljön och finna positiva möjligheter (Rasmusson 1998).  
 
Delaktighet i detta projekt skiljer ut sig på genom att det är skarpt läge, det är verkligen något 
som ska göras, det är på riktigt. I projektet har barnen fått hjälp att uppmärksamma kvaliteter 
hos platsen genom gåturer och semantisk värdering. I fortsatt arbete med orden, att översätta 
intrycken till ord, att formulera sig, tala om detta och att lyssna till varandra kan barns lärande 
utvecklas. Sådana här arbetssätt behöver tid. Deltagarna behöver erbjudas möjligheter att 
uppleva och förstå hur miljön faktiskt är beskaffad, bearbeta detta för att sedan kunna skaffa 
sig en uppfattning om hur de vill att det ska se ut. I vårt projekt visade det sig att barnen aldrig 
hade kommit på tanken att man kan använda en tillgång på annat sätt, de hade aldrig tänkt att 
man kan gå ut på och använda de fina inbyggda gårdar som finns i skolan. Skolans strukturer 
som schema, klassrum har satt sig i barnens kroppar. Detta innebär att barn kan uppfattas som 
konservativa, de är inskolade i hur skolan ska vara.  
 
Frågan om delaktighet i planering och den ökade kapacitet som kan bli resultatet kan ställas 
på sin spets genom att som Davis (1998, s 280) undra: Behövs ungdom och citera en 16-åring 
på Grape Street i Los Angeles.  
 

Gängen kommer aldrig att dö ut. Ni tänker väl inte skaffa oss jobb. 
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Hälsoforskare pekar på liknande tankegångar och hävdar att skolan faktiskt kan skada 
ungdomars hälsa (SOU 2006: 77). Till exempel Nutbeam m fl (1993) lyfter fram alienation 
som den främsta riskfaktorn för ungdomars ohälsa. Det innebär att ungdomar hindras från att 
ge sin version av historien. Hälsoforskarna menar att den yttersta konsekvensen av att inte bli 
lyssnad på och därmed inte heller känna sig manad att spegla lyssnandet med ett motsvarande 
ansvar för att själv lyssna pekar på maktlöshet och handlingsförlamning som risk för ohälsa 
och som företeelser som kan ligga bakom upptrappning av våld (Jensen 1993). Davis (1998) 
ger exempel när man verkligen lyssnade till ungdomar och de krav som framfördes visade sig 
vara jobb, bostäder, bättre skolor, rekreationsmöjligheter och kontroll över lokala 
institutioner. Davis menar sig göra en utgrävning av framtiden med världsstaden Los Angeles 
som utopi och dystopi. I fokus finns hur de unga ska göras delaktiga i samhällsutveckling och 
möjlighet att både ta och ges ansvar. Liknande resultat finns i nordiska undersökningar av 
ungdomars livskvalitet (Lindström 1996). De faktorer som utsatta ungdomar lyfter fram som 
betydelsefulla är bostad, arbete, en partner, vänner utan missbruksproblem och intressen, det 
vill säga väsentliga basbehov för livskvalitet. 
 
Barns rätt till delaktighet och inflytande är numera vackert inskrivet i de flesta sammanhang 
som berör barn (Pramling Samuelsson & Sheridan 2003, s 70). Som vi visat ovan fungerar 
inte det alltid i verkligheten. Pramling Samuelsson & Sheridan går ett steg vidare och 
problematiserar delaktighet genom att skilja delaktighet som värde från delaktighet som en 
pedagogisk fråga. Delaktighet som värde innebär att barn ska bli behandlade med samma 
respekt som vuxna vilket Ruddock och Flutter (2004) uppmärksammat inte alltid sker. I det 
här projektet har framförallt delaktighet som demokratiträning uppmärksammats och från 
skolans sida har man poängterat att genom att barnen fått påverka utformningen så blir de 
delaktiga i att det blir fint och man har på skolorna sett att barnen blivit mer aktsamma om 
miljön. På en av skolorna har man också låtit de äldre barnen i år 9 gå runt i klasserna och 
försökt överföra denna aktsamhet till de yngre barnen för att på så sätt vidmakthålla de nya 
insikterna om miljön. Detta kan ses som ett instrumentellt förhållningssätt där delaktigheten 
blir ett redskap att uppnå och bibehålla en viss slags inställning från barnens sida. Det kan ses 
som en bit på väg mot två frågeställningar som Pramling Samuelsson & Sheridan (2003, s 70) 
formulerar: 
 

Hur utvecklar vuxna ett förhållningssätt där barn har och erfar att de har ett inflytande och är delaktiga? 
 
Hur vet de vuxna att de har tolkat barns intentioner utifrån barnens egna avsikter och perspektiv? 

 
I projektet ”Rum för lärande” har man som vi ser det börjat närma sig bägge frågorna genom 
att projektet vänder sig dels till barn och har som syfte att göra dem delaktiga, dels genom att 
olika yrkesgrupper med olika kunskaper som utgångspunkt har samarbetat. Det innebär att 
man i princip kan sägas ha haft tre ”hörnstenar”: ”byggnadskunskap”, ”skolkunskap” och 
barnens ”erfarenhetskunskap”. Var och en av dessa kunskapsbaser innehåller olika slags 
yrkeskunskap och erfarenhet. Det har varit ett medvetet arbetssätt i projektet att dela med sig 
av kunskapen, framförallt av byggnadskunskapen för att möjliggöra kunnigare syn på miljön 
och därmed genomtänkta val. Härigenom menar vi att det i projektet har utvecklats ett relativt 
jämlikt förhållningssätt, de olika kunskapsbaserna har bäddat för att alla har varit experter och 
att alla har varit okunniga. Alla är i princip som barn. Flera olika professioner som inte kan 
varandras yrkesområden bäddar för att sådan här planering kan bli en jämlik process. De 
prövande arbetssätten med ”gåturer”, modellbyggen, ritningar och muntliga förslag har gett 
större möjligheter att förstå såväl barnens som de vuxnas perspektiv. Det lärande som kanske 
har åstadkommits i projektet kan successivt ha förändrat såväl perspektiv som avsikter.  
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Arbetsintegrerat lärande mellan yrkesgrupper 
I detta projekt har planerare och fastighetsförvaltare tillsammans med skolpersonal utmanat 
förgivet tagna mönster i vårt förhållande till den fysiska miljön. Projektets syften är trefaldigt 
(Inspirationsguiden 2005). För det första att åstadkomma ett ökat lärande för dem som 
skolorna är till för, det vill säga eleverna. Skollokalernas skall ges en estetisk kvalitet som kan 
förstärka lärandet genom ökad inspiration och stimulans. För det andra syftar projektet till att 
utveckla en upprustningsmodell som är hållbar ur såväl ett ekologiskt som ett pedagogiskt 
perspektiv, en modell som är hållbar ur byggnadsunderhållssynpunkt, byggnaderna ska åldras 
hållbart, skötseln ska fungera bättre och erfarenheterna ska bli användbara ur ett brett 
fastighetsförvaltarperspektiv som en modell som kan användas för renovering och 
upprustning i olika sammanhang. För det tredje är syftet att utveckla designkompetens i alla 
led från förvaltare, beslutare och utförare till olika kategorier av brukare. Detta innebär att 
projektets syfte inte bara är trefaldigt, det är dessutom flervetenskapligt. Det kan förstås som 
exempel på nya planeringsmodeller (Healey 1997) och ur pedagogiska perspektiv beträffande 
elevers lärande (Flutter 2006) och beträffande vuxnas lärande, skolpersonal och planerares, i 
arbetet, det vill säga arbetsintegrerat lärande (Theliander m fl 2004).  
 
Dessa tre syften sammantaget;  

1. ökat lärande för eleverna genom delaktighet och uppmärksamhet på rummens 
påverkan och betydelse för lärande 

2. ökad hållbarhet i byggnadsunderhåll, fastighetsskötsel och hållbart åldrande hos 
byggnaderna 

3. ökad designkompetens hos beslutsfattare, utförare och olika kategorier brukare 
 

innebär en utmaning för de yrkesgrupper som arbetar med lokalförsörjning och med 
undervisning. Det är en politisk ambition att erbjuda god pedagogisk miljö och 
förvaltare/planerare har tydligt uttalat att man vill bidra till elevernas utveckling och lärande. 
”Skollokalerna skall ges en estetisk kvalitet, som inspirerar, stimulerar och kultiverar” 
(Inspirationsguiden 2005, s 43). Därför har en av yrkesparterna; förvaltare/planerare, tagit 
initiativ till ett utvecklingsarbete som berör båda verksamhetsområdena; skola och 
lokalförsörjning. För detta kan man söka stöd ur ett arkitekturteoretiskt perspektiv, det vill 
säga de djupa underliggande sätt genom vilka plats och rum påverkar oss och lär oss vilka vi 
är (t ex Norberg-Schulz 1999, Kirkeby 2003). Här blir bilder av skolan ett redskap – vad är 
det här för slags skola och hur vill vi att det ska synas? Vilka värderingar styr i praktiken, hur 
medvetandegör vi våra värderingar? Är de hindrande eller möjliggörande? För att komma 
vidare kan man söka stöd i planeringsteorier där Healey (1997) ger förslag på 
samarbetsformer. Planeringsprocessen kan bli ett redskap för att utveckla både bilden av 
skolan och skolan. Vilken slags skola vill vi vara när vi får en mycket konkret anledning att 
diskutera oss själva tillsammans med en annan yrkesgrupp; professionella planerare. 
 
I det här projektet har man kommit en bit på väg. Framförallt har man kommit till konkreta 
resultat i form av upprustade skolor och de olika parterna uttalar att man är nöjda med både 
process och resultat. Förvaltarna uttalar att färg är enkelt och praktiskt att arbeta med i en 
utprövande process, resultatet blir mycket synligt och påtagligt. Samtidigt är det inte för evigt, 
misstag är förhållandevis enkla att rätta till. 
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Fortsatt arbetsintegrerat lärande i samarbete mellan olika 
professioner  
De ambitiösa syften som ställdes upp inledningsvis; att undersöka elevernas medverkan och 
granska hur deras rätt till delaktighet kommit till uttryck har delvis besvarats genom 
litteraturöversikten som visar att det finns mycket mer att göra för att öka elevers delaktighet. 
Svaret från projektet kan ändå sägas vara att det är möjligt att åstadkomma mer delaktighet. 
Det andra syftet att granska den gemensamma planeringsprocessen kan också sägas vara 
delvis besvarat genom litteraturöversikten som visar på behov på nytt planeringstänkande och 
utveckling av modeller av ”collaborative planning” (Healey 1997). Även beträffande denna 
del av syftet har projektet gett en del svar. Från det empiriska material som finns att tillgå 
tycks företrädare för båda yrkesområdena ha funnit att planeringsprocessen har varit 
tillfredsställande (Inspirationsguiden 2005). Förvaltarna använder nu en liknande modell för 
renovering av äldreboenden och från de deltagande skolornas sida är man intresserade av 
fortsatt arbete. Dessutom har flera skolor visat intresse för att pröva denna planeringsmodell 
på olika typer av problem. Utifrån empirin kan frågeställningarna ändå sägas ha fått ganska 
ytliga svar. Det finns många fler frågor att ställa och försöka besvara. Några av dessa frågor 
handlar om att undersöka hur ”pedagogisk” planeringsprocessen var, vilka möjligheter att 
vara lärande fanns det och hur togs de tillvara? Dahlgren (2006) som har arbetat med 
interprofessionellt lärande inom vårdsektorn gör en kategorisering av lärande; lära av, med 
och om varandra. Att lära av varandra innebär att andra professioner synliggörs, att lära om 
andra innebär att decentrera och se de andras perspektiv. När man lär med andra kan kulturer 
mötas och kanske integreras, man förhandlar innebörd och prioriteringar. Vi menar att detta 
kan jämföras med den planeringsprocess som Healey (1997) eftersöker. Healy ställer frågor 
om det finns en hegemoni och är den i så fall äkta, kommer den fram som övertygelse eller 
som övertalning? Blir det en konsensus? Hur ska planerna implementeras, kommer det att 
finnas en fortsättning? Kommer hela skolan att äga det man kommit fram till, ger det 
förändringar i skolbilden som blir bestående? Finns det något add value? I en fortsättning kan 
man undersöka dessa frågor och undersöka vilken slags handlingar som uppstår i sådana här 
projekt. Vilka barriärer har iakttagits? Har barriärerna varit knutna till undervisning, till 
skolkultur eller till strukturer i lokalsamhället? Hur aktiva har eleverna varit? 
 
En fortsättning kan läggas upp som ett aktionsforskningsprojekt (Elden & Levin 1991, s 130). 
Elden och Levin talar om ”Cogenerative Learning” vilket i deras modell innebär att ”insiders” 
och ”outsiders” arbetar tillsammans. ”Insiders”, i deras exempel praktiker, handlar ofta enligt 
underförstådda teorier och ramar som finns i arbetet. ”Outsiders” är i deras exempel forskare 
som stöder sitt arbete på generella teorier. Tillsammans för man en ”cogenerative dialogue” 
som kan leda till ett ömsesidigt lärande och nya sätt att handla. I detta projekt kan det 
diskuteras om det finns några ”insiders” och ”outsiders”. Vi menar att alla de olika 
yrkesgrupper som deltar på de två verksamhetsfälten är både ock. De har dels uttalade 
generella teorier som grund för sitt arbete men också underförstådd kunskap som inte är 
synliggjord. Genom att öppna för dialog mellan yrkesgrupperna kan man komma fram till 
delad förståelse och nya handlingsmönster vilket skulle kunna leda till skolutveckling, hållbar 
förvaltning och lärande. Frågeställningarna bör i så fall utvecklas i gemensamt arbete där alla 
grupper deltar. Planeringsteori, arkitekturteori och lärandeteori kan fungera som generella 
teorier som motsvarar Elden och Levins benämning ”outsiders framework”. Vilka som ska 
väljas kan diskuteras och bör diskuteras i de sammanhang där fortsatta projekt genomförs. 
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