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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Vi har genom tidigare arbeten och den verksamhetsförlagda praktiken under 
utbildningen besökt många olika klassrum och förskolor där miljön har sett mycket olika ut. 
Det har också varierat hur klassrummen ser ut, verksamheten fungerar och hur lärare och barn 
trivts på sin arbetsplats. Detta har gjort oss intresserade av hur vi påverkas av vår arbetsmiljö.
Eftersom både elever och lärare vistas många timmar varje arbetsdag i klassrummet är det 
viktigt att utformningen av klassrummet bidrar till en god inlärningsmiljö. 
 
Syfte: Det övergripande syftet är att få en djupare kunskap om den fysiska arbetsmiljön i fyra 
olika skolor i Västra Götalands län. Syftet är att få reda på rektorernas tankar och kunskaper 
kring fysisk arbetsmiljö samt hur detta återspeglas i klassrummets faktiska fysiska 
arbetsmiljö. Vi vill också veta hur pedagoger och elever uppfattar sin fysiska arbetsmiljö. 
 
Metod: Vi har genomfört en studie med strukturerade intervjufrågor till  rektorer och 
pedagoger. Undersökningen har genomförts på en sluten grupp vilket innebär att resultaten i 
undersökningen enbart avser denna grupp och inte kan tillämpas mer generellt. Vår 
intervjustudie bygger på utgångspunkter som färg, ljus, ljud och komplexitet.  
Vi ville också belysa hur eleverna vill att deras klassrum ska se ut genom att de fick måla sitt 
”drömklassrum” eftersom vi anser att bilden är ett språk i sig och barnen i dessa tidiga skolår 
tror vi har lättare att uttrycka sig i bild än i skrift. För att få en bättre bild har vi även gjort 
egna observationer av klassrummen och använt oss av digitalkamera. 
 
Resultat: Vi kom i vår studie fram till att det fanns grundläggande olikheter i klassrummens 
fysiska arbetsmiljö mellan de olika skolorna. De idébaserade skolorna var mycket lika i 
många avseenden och eftersom man i pedagogiken arbetade mycket med färg och form kom 
det sig naturligt att fokusera mer på dessa aspekter även i klassrummet. De vill även att detta 
tankesätt skall synas utåt. Den idémässiga basen styrde och lyste igenom vid såväl samtal med 
pedagoger och rektorer som i barnens teckningar, där man var van att arbeta mycket med färg, 
form och fantasi. Även rektorernas kunskaper och intresse för arbetsmiljön varierade och här 
kunde vi se en skillnad mellan de som även arbetade i verksamheten gentemot den rektor som 
”enbart” var rektor. Våra egna observationer kom att styrka bilden av ett större fokus på 
arbetsmiljön i de idébaserade skolorna. 
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INLEDNING 
 

Vi är två studenter som på senare år har studerat vidare till lärare och nu skriver vårt 

examensarbete. Genom tidigare arbeten och verksamhetsförlagd praktik under utbildningen 

har vi arbetat i och besökt många olika klassrum och förskolor där miljön har sett mycket 

olika ut. En del utav dessa miljöer har vi upplevt som en trevlig miljö medan andra inte alls 

har inbjudit till någon trivsel och vi undrar vad detta beror på. Vi har börjat fundera på hur 

man skulle kunna skapa en trivsam och bra fysisk miljö för alla som vistas i skolan. Vi tycker 

att det är viktigt att må bra på sin arbetsplats och att skapa en trevlig och stimulerande 

inlärningsmiljö. Om vi som lärare har kunskaper om hur en bra och trivsam inlärningsmiljö 

kan se ut kan vi bidra till att skapa ett trevligt klassrum. Därför har vi valt att göra en studie 

kring skolans fysiska arbetsmiljö, vilket innebär hur det ser ut i ett klassrum. Vi vill belysa 

detta område eftersom vi tycker det är av stor betydelse att ha en bra arbetsplats för alla 

arbetstagare, vilket även barnen – i form av elever anses vara enligt arbetsmiljölagen 

(Ahlberg, 2002). 

 

Arbetsmiljö är ett mycket stort område och vi är medvetna om att det även innefattar 

psykosociala faktorer. Vi anser att det skulle ha varit intressant att forska även i detta ämne  

men begränsar oss till att titta på den fysiska miljön och riktar in oss på klassrummen för de 

tidiga skolåren. Vi har valt fyra olika skolor med olika huvudmän för att få en extra dimension 

och se om ämnet eventuellt kan vara intressant för senare forskning 

 

Vi vill veta ifall arbetsmiljön är något man aktivt jobbar med och försöka jämföra och 

kartlägga synsätt mellan olika skolor. Vi är nyfikna på hur fristående kontra kommunala 

skolor tänker kring den fysiska miljön och vill gärna hitta mönster och kanske likheter och 

skillnader mellan de olika skolorna, men framförallt vill vi hitta de olika skolornas 

övergripande tankesätt kring den fysiska miljön. Vidare kanske vi också får fram skillnader 

mellan de olika skolorna och hur man prioriterar medlen för att få en bra fysisk miljö. Kanske 

kan vi också kan hitta ett samband mellan barnens glädje att lära sig och hur deras fysiska 

arbetsmiljö ser ut idag.  

 

De områden inom den fysiska arbetsmiljön som vi har valt att belysa i denna studie är färg 

och ljus, ljud och komplexitet.  
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Bilden vi har med oss inför undersökningen är att den fysiska arbetsmiljön i skolan länge har 

åsidosatts genom år av besparingar och en dålig ekonomi. Vi tror att vi kommer att få fram 

mycket olika tankar kring den fysiska skolmiljön genom kvalitativa intervjuer, strukturerade 

observationer, barnens bilder och de digitala bilderna. 

 

När vi började fundera kring frågeställningar om den fysiska miljön i skolan blev vi 

inspirerade av två tidigare forskningsrapporter på Internet, bl.a. en uppsats som handlar om de 

äldre skolårens miljö med titeln ”Ett klassrum för alla” skriven av Karolina Karlsson, 

Linköpings Universitet. Syftet med den studien var att få en djupare kunskap om hur lärare 

kan inreda och utrusta ett klassrum för att skapa ett så bra inlärningsklimat som möjligt för 

eleverna. Författaren har också försökt att hitta elevernas vision om ett bra klassrum. 

 

Den andra forskningsrapporten handlar om de lägre skolårens miljö med titeln ”Hur det 

fysiska klassrummet påverkar inlärningen” skriven av Marie Kjellberg vid Linköpings 

Universitet. Syftet med denna uppsats var att författaren ville fördjupa sig i och få kunskap 

om hur klassrummets fysiska miljö kan påverka inlärningen samt hur man som lärare kan 

inreda ett klassrum för de lägre åldrarna. Eftersom vi kände att vi inte ville uppfinna hjulet en 

gång till utan hitta en annan aspekt inom den fysiska arbetsmiljön, har vi valt att jämföra olika 

skolor samt belysa arbetsmiljön ur rektors, pedagogers och barns synvinkel. 

 

”Om barn inte lär sig i den traditionella skolmiljö…måste skolan och  lärarna arbeta för att 

miljön ändras så att den passar barnets sätt att lära sig” (Gudmundsson,1997, s.10). 

 

Presentation av skolorna 
Vi har valt att beteckna skolorna som Waldorf, Montessori, fristående och kommunal. 
 
Waldorfskola 

Första skolan vi besökte är självstyrande och drivs av en förening för Waldorfpedagogik. 

Skolan ligger mitt ute på landet med egna djur och naturen in på knuten. Skolan är en F-9 och 

har ca 150 elever och klasserna är åldershomogena. Antal lärare på skolan ca. 17 st. 

 

Skolans vision är att verka för en kulturell mötesplats där tanke, känsla och vilja ges lika stort 

utrymme i en ständig utveckling av hela människan, kropp och ande. Eleverna ska bygga sin 

egen upplevelse av de utvecklingskrafter som finns inneboende i dem själva. De arbetar bl.a. 



 6

efter en antroposofisk form av kroppsrörelse kallad eurytmi. Syftet med detta är att utveckla 

elevernas känslo- och viljeliv. I de tidiga åldrarna använder de sig mer utav bildspråket som 

uttrycksmedel än skriftspråket. Rektorn på skolan kallades för samordnare och arbetade 70% 

som samordnare och resterande 30% som lärare i årskurs 5. 

 

Montessoriskola 

Vidare besökte vi en skola som ligger i en medelstor stad i Västra Götaland. Skolan ligger i 

ett naturområde med kringliggande villor. I byggnaden hade det tidigare bedrivits annan 

verksamhet men den var numera omgjord till en skola för årskurs F-6 där ca. 95 elever vistas i 

åldersintegrerade klasser med ca.10 lärare. Skolan är fristående och drivs som ett aktiebolag.  

 

Skolans arbetssätt är efter montessoripedagogiken och med läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet som grund. Här arbetar man efter elevernas lust att lära sig och tar vara på deras 

naturliga nyfikenhet och upptäckarlust. Det är viktigt att de får vistas i en tillåtande miljö som 

är anpassad efter deras behov och att man respekterar eleven och lyfter fram dennes egna 

förmåga att skapa. Rektorn på skolan arbetade 80% som rektor och 20% i verksamheten i 

årskurs 5.  

 

Fristående skola 

Den tredje skolan ligger i en mindre stad i Västra Götaland. Skolan ligger i en parkliknande 

miljö utanför stadens centrum. Byggnaderna har tidigare använts som militärförläggning. I 

nuläget restaurerades vissa byggnader för att fungera som skollokaler på grund av utökat 

elevantal. Skolan som är fristående drivs som ett aktiebolag. Detta är en skola från årskurs F-9 

som har ca. 425 elever i åldersintegrerade klasser och ca.39 lärare. 

 

Läroplanens mål och riktlinjer anger inriktningen på arbetet. På denna skola ser man skoltiden 

som att ”tågluffa”. Det är viktigt att man ser målet framför sig och att eleverna utvecklas till 

ansvarstagande, kreativa och skapande individer med en omvärldsuppfattning som gör att de i 

framtiden aktivt kan delta i de demokratiska processerna i samhället. Det gör de genom att 

forma en god miljö för utveckling och lärande, där eleverna känner trygghet och respekt. 

 Det finns två rektorer på skolan som delar på rektorsgöromål. Den rektor vi intervjuade kallar 

sig för skolledare med samordningsansvar och arbetade 60% som skolledare och resterande 

40% som lärare. 
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Kommunal skola 

Den sista skolan i vår studie ligger även den i en medelstor stad. Den ligger mitt i ett villa- 

och höghusområde med promenad- och cykelvägar intill och nära till naturen. Det är en skola 

som drivs i kommunal regi. Skolan har ca.100 elever i årskurs F-5 och 6,5 lärare. 

 

Skolans värdegrund utgår från:  

Våga- våga vara sig själva och tro på sin förmåga.  

Vilja- väcka elevernas nyfikenhet och vilja att skaffa kunskap.  

Kunna- försöka förstå orsak och verkan kring sig själv och omvärlden.  

Må bra- känna att de duger, blir uppskattade och kan vara trygga. 

Skolans utgångspunkter är tradition och förnyelse. 

Skolans rektor arbetar 100% som rektor. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Vårt övergripande syfte är att få en djupare kunskap om den fysiska arbetsmiljön i de fyra 

skolorna. Fokus i detta arbete ligger på vår undersökning kring färg, ljus, ljud och komplexitet 

i klassrummet. Vi vill veta hur rektorerna tänker och hur detta senare realiseras i verkligheten 

i pedagogernas och barnens arbetsmiljö. Hur uppfattar pedagoger och barn sin 

klassrumsmiljö? Vi vill också försöka beskriva och senare jämföra med våra egna 

observationer kring den fysiska miljön på skolorna. Vi kommer även att försöka hitta 

likheter/skillnader mellan skolorna. 

 

Syftet kan preciseras i följande frågeställningar: 

 

• Vad har rektorerna för tankar och kunskaper kring fysisk arbetsmiljö? 
• Hur återspeglas detta i klassrummet hos pedagoger? 
• Hur vill eleverna att deras klassrum ska se ut? 
• Vad för likheter och skillnader kan vi som forskare se på de fyra olika skolorna? 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Inledning 

Vi har valt att ta upp våra teoretiska utgångspunkter utifrån färg, ljus, ljud och komplexitet. 

Med komplexitet menar vi hur mycket olika saker och material det finns i ett klassrum. 

 

Vad är arbetsmiljö? 

Arbetsmiljö är ett stort begrepp som inbegriper dels psykisk eller psykosocial arbetsmiljö, 

dels fysisk arbetsmiljö. 

 
Den fysiska arbetsmiljön innefattar miljön runt omkring oss som t.ex.maskiner, ljus, färg, ljud 

och luft (Zanderin,1997). Vi har begränsat oss i vår undersökning genom att ta upp hur 

aspekterna färg, ljus, ljud och komplexitet i ett klassrum ser ut i fyra skolor. 

 

 
Kriterier för en god arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen: 

Med ordet arbetsmiljö menar lagen allt som påverkar en människa i arbetet – både den fysiska 

och den psykosociala omgivningen. En god arbetsmiljö är följaktligen en omgivning där inte 

bara fysiska risker är undanröjda och där lokalerna är ändamålsenliga, utan också en miljö där 

de anställda kan påverka sin egen arbetssituation och där det inte förekommer alltför stora 

psykiska belastningar eller starkt styrt eller bundet arbete ( Ahlberg, 2002, s.21). 

 

 Av grundskoleförordningen 4 § framgår att, grundskolan ska ha ändamålsenliga lokaler. 

Skolan skall också ha utrustning som behövs för en tidsenlig utbildning (Werner, 2003). 

 

Arbetsmiljölagen omfattar alla arbetstagare och sedan 1990 även alla skolans elever från 

årskurs 1 och uppåt. De är alltså i lagens mening likställda med arbetstagare. Enligt lagen 

skall luft-, ljud- ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska förhållanden i en arbetslokal 

vara tillfredsställande (Hellberg,1996) 
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Tidigare forskning 
 

Klassrummets fysiska arbetsmiljö 

Alla miljöer ger oss upplevelser och får oss att reagera. Om man har svårt att koncentrera sig 

kan det ibland bero på att uppgiften är tråkig eller att den fysiska miljön inte är 

tillfredställande. Klassrummets storlek, ljud- och ljus och luftförhållanden, möblering, 

material och redskap – är en ”behållare” eller ett ”skal” som bestämmer hur man beter sig i ett 

klassrum. Funktionella möbler och textilier i vackra behagliga färger bidrar till att det skapas 

en trivsam miljö. Vi lär oss på olika sätt i skolan, var och en har sitt sätt att lära, var och en 

har sin inlärningsstil. När vi tar in information gör vi det på många olika sätt och det är många 

faktorer som spelar in. Forskning visar att ca. 70% av de studerande berörs utav den fysiska 

miljön i inlärningssituationer.  ”En god yttre miljö kan innebära att du lyckas väl med dina 

studier” (Gudmundsson, 1997, s.7).  

 

Vid en undersökning gjord av svenska Kommunförbundet (2003) undersökte man olika 

kvalitetsfaktorer i skolan i egenskap av ledning, lärarnas kompetens, fysisk skolmiljö och 

läromedel varvid framkom att eleverna prioriterade den fysiska arbetsmiljön. Man lade stor 

vikt vid att lokalerna upplevdes som fräscha med väl underhållna ytskikt, ”rätt” färger och 

god standard. Dessutom vill man ha utrymmen där man i lugn och ro kan sitta med kompisar, 

leka, läsa eller spela spel. Rektorerna gjorde dock en annan bedömning och prioriterade 

ledningsfrågor. I undersökningen kom man även fram till att miljön har en stor betydelse för 

elevernas prestation i skolan, det finns en tydlig koppling mellan elevernas betyg och den 

fysiska miljön. 

 

Vi är medvetna om att det är svårt att mäta människors välbefinnande. Det går att mäta enligt 

en modell som har testats med hjälp av självskattning och neurofysiologiskt EEG- mätning, 

av Thorbjörn Laike som är docent på miljöpsykologiska avdelningen, arkitektlinjen vid 

Tekniska högskolan i Lund. Där man kom fram till att den visuella miljön, inklusive 

färgsättningen, har en mer djupgående inverkan på människor än vad man tidigare har trott 

(Uhlin, 2003). 

 

Det finns många forskningsrön och mycket litteratur kring färgernas betydelse, och forskning 

visar att vi påverkas av de färger vi omger oss med. I en undersökning där barn på 4-7 år 
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skulle välja gardiner efter vilka som var vackrast, valde de färgstarka och helst röda 

kulörtoner medan de vuxna valde de vita som barnen tyckte var fulast ( Hård, Kuller, Sivik & 

Svedmyr, 1995, s.40).  

 

Thorbjörn Laike visar i sin forskning hur den fysiska miljön påverkar barns välbefinnande. 

Enligt Laike används ofta starka färger i lokaler för barn vilket enligt Laike är helt fel. Starka 

och klara färger är svåra för barn att hantera, de uppmuntrar en känsla av komplexitet och 

aktivering. Dämpade färger ger mer en känsla av helhet och lugn vilket kan leda till mer 

koncentration och bidrar till en bättre inlärningsmiljö (Olsson, 2004, s.82-87). 

 

 

FÄRGER 
 
Färgernas psykologiska betydelse  

Färger är visuell information som väcker känslor och tankar och får oss att reagera. De 

påverkar i första hand våra känslor och instinkter. Vi omger oss med färger hela livet och 

varje dag klär vi oss i färger, äter färgrik mat och ser färger i naturen. Färger har stor 

betydelse i djurvärlden, och klara, skarpa färger används ofta för att signalera fara eller i 

fortplantningssyfte för att locka till sig en partner. Alltefter det att vi fjärmat oss från naturen 

har vi människor alltmer glömt bort färgernas betydelse och är mer eller mindre omedvetna 

om deras påverkan på oss. Dock används detta fenomen flitigt av reklammakare. Gult 

symboliserar exempelvis lågpris och många företag har blått i sina loggor vilket symboliserar 

god ekonomi och pålitlighet. Tidigare sågs grälla färger som något reserverat för zigenare och 

hippies men nu börjar ett nytt färgmedvetande så sakta växa fram, vilket bl.a. kan ses inom 

idrotten. Inom idrottsmedicinsk forskning har man kommit fram till att löpare springer fortare 

om de bär mångfärgade dräkter i starka och hetsiga kulörer. Dessa stimulerar till ökad 

kroppslig aktivitet - det är ingen slump att boxhandskar oftast är knubbigt röda. (Ryberg, 

1999). 

 

Forskning om färgernas betydelse 

Vi använder universella färgassociationer hela tiden till exempel från färgförändringar i 

naturen och årstidsväxlingar. Färgerna ger information om vår omgivning och ger olika 

budskap för det dagliga livet i samhället. Färgpsykologi är ingen ny kunskap utan har 

mångtusenåriga anor. Upplysningstidens filosofer som Newton och Goethe intresserade sig 
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starkt för färgernas inverkan på människans psyke. Newton genomförde berömda 

prismademonstrationer av regnbågsspektrum och Goethe utgav 1810 sitt stora verk ”Zur 

farbenlehre” där han analyserade fenomenen ljus, skugga och färg. Dessutom används en hel 

del färgspykologisk forskning inom beteendevetenskapliga test såsom Max Lüschers välkända 

test (file://F:\Lüshers färgtest - Alternativmedicin.htm) där klienten skall rangordna kort med 

olika färger efter preferens. Inom färgpsykologin utgår generellt från regnbågens färger gul, 

orange, röd, grön, turkos, blå, lila och magenta. Här står gult, orange och rött för aktivitet, 

grönt för balans, blått för lugn eller ekonomi och stabilitet och lila nyanser används ofta inom 

andligheten till exempel på vissa kläder hos präster. Röda bilar var länge reserverade för 

brandkåren. Uttrycket den ”röda hanen” betydde just eldsvåda, och en röd tupp är en ofta 

använd symbol för olika brandkårer. Posten har haft gult, polisen svart och vitt och statusbilar 

såsom BMW och Mercedes har ofta sobra nyanser av blått, grått eller grönt. (Ibid). 

 

Hur vi påverkas utav färg 

Ryberg (1999) skriver vidare att i ett hem eller i en annan miljö där man vistas en stor del av 

dygnet är färgsättningen och kunskap om färgernas psykofysiska påverkan ännu viktigare. 

Långtidseffekterna av vissa nyanser kan vid felaktig färgsättning bli märkbara - hos känsliga 

personer ge upphov till direkta sjukdomssymptom. Det är därför viktigt att färgsätta rummen 

efter funktion. Rent praktiskt innebär det matrelaterade färger i köket, avslappnande färger i 

sovrummen, starka färger som sätter fart på pulsen i motionsrum och koncentrationsfrämjande 

färger i arbetsrum eller kontor. Mycket av denna kunskap är etablerad och det finns en hel del 

forskning om hur människor upplever olika färger. Färginstitutet i Stockholm ger 

utbildning/information till inredare, byggare och elbelysningstekniker. Denna kunskap börjar 

användas alltmer inom t.ex. kontor, fabriker, skolor, sjukhus och butiker - du ser till exempel 

aldrig ett bibliotek i knallrött. Barn älskar klara och starka färger om de får välja, vilket flitigt 

utnyttjas av leksaksindustrin.  

 

Det blir annorlunda när det gäller färgsättning av miljöer, då kan istället alltför starka färger 

göra så att barnen får svårt att koncentrera sig. Med stöd från byggforskningsrådet 

genomförde svenska forskare tidigt experiment för att klargöra hur människan påverkas av 

färger i byggnader. Resultaten avseende färgernas påverkan var dock motstridiga, enligt en 

studie av Hogg 1969 var det viktigt ifall färgerna uppfattades som varma-aktiverande eller 

kalla-dämpande. Varma färger ansågs i studien vara orange och rött, kalla ansågs blått och 

grönt vara, medan gult och lila sågs som neutrala i denna studie ( Hård, et al. 1995, s.13). 
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LJUS 
 

Hur påverkas vi utav ljus? 

Dagsljus och belysning är centrala delar av rumsutformningen i skolan och även viktiga för 

att färger skall återges på tänkt sätt. Dagsljuset påverkar även produktionen av sömnhormoner 

under den mörka årstiden, varför belysningen dessa månader är än mer viktig för att uppnå en 

god inlärningssituation.  En för dålig belysning kan göra eleverna trötta, ineffektiva och 

irriterade och bidra till en dålig arbetssituation. Dagsljuset styr även kroppsrytmen och är 

viktigt för att den skall ligga i fas med dygnsrytmen. Kommer kroppsklockan i otakt med 

dygnets timmar är det omöjligt för eleverna att koncentrera sig och tillgodogöra sig 

undervisningen. Viktigt vid utformning av fönster är dels deras antal och storlek dvs total 

fönsteryta, dels vilka väderstreck fönstren placerats i. Exempelvis behöver söderfönster ofta 

någon ljusavskärmning medan norrfönster ger det mest användbara arbetsljuset med minimala 

störningar eftersom i princip inget solljus kommer från norr. Väst- och östfönster ger sol 

eftermiddag respektive morgon då även dessa behöver avskärmas. Bästa ljusförhållandena 

uppnås när man kan kombinera ljus från olika väderstreck. I gamla konstateljéer där bra 

arbetsljus krävdes hade man stora högt sittande fönster åt norr som kompletterades med 

mindre fönster i något av de andra väderstrecken. En annan viktig faktor är att fönstren inte 

skapar irriterande reflexer för eleverna och att man effektivt kan skärma av när solen blir för 

stark. Eftersom det är svårt och dyrt att återskapa dagsljuset är det av stor vikt att eleverna får 

komma ut och få dagsljus på rasterna. (Hellberg,1996). 

 

Vad är rätt belysning? 

Belysningsanläggningen skall vara enkel att underhålla eftersom belysningskvalitén annars 

blir eftersatt. Det är viktigt att den har rätt styrka, vilken mäts i lux. Medelbelysningen där 

man läser skall vara minst 500 lux och allmänbelysningen i ett klassrum minst 300 lux. 

Även ljuset kan upplevas som varmt eller kallt vilket är viktigt att tänka på. En annan viktig 

faktor är att belysningen inte ger upphov till flimmer, vilket kan vara ett mycket stort 

irritationsmoment vid inlärning (Ibid). 
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LJUD 
 

Vi har hela tiden en mängd ljud runt omkring oss som vi förmodligen aldrig tänker på. Det 

störande buller som man kan uppleva i ett klassrum t.ex. smällar med bänklock, småprat, 

fläktar eller bilar utanför fönstret leder ofta till huvudvärk och koncentrationsproblem. 

Bullersituationen i skolmiljöer har under senare år uppmärksammats från en rad olika håll, 

inte minst genom att elever över årskurs 1 nu, som tidigare nämnts, inbegrips i 

arbetsmiljölagen. ”All undervisning domineras av tal. Om eleverna måste anstränga sig för att 

höra går energin åt till att koncentrera sig på orden som sägs och det blir ingenting över för att 

förstå och minnas sammanhangen.” (Alemany, 2001, s.4). 
 

God ljudmiljö i undervisningsrum skapas med tillräcklig ljudisolering, tysta installationer, 

dvs. fläktar etc, möbler och utrustning som inte bidrar till en onödig ljudalstring. Man kan 

även skapa bra ljudnivå genom rätt rumsakustisk såsom att man till exempel skärmar av 

klassrummet med ljuddämpande skärmar. Även takets material är av stor betydelse och 

variationen mellan hur väl materialen dämpar ljud är stor. Detta är något som är extra viktigt 

för barn med olika koncentrationssvårigheter eller hörselskador. Det kan också röra sig om 

buller utifrån, från vägar eller andra klassrum vilket naturligtvis bör minimeras 

(Arbetsmiljöverket). 

 

Påverkan av buller 

Socialstyrelsens statistik visar att allt fler barn behandlas med medicin för att klara av stress. 

Intaget av magsårsmedicin har fördubblats sedan 1995, såväl bland 1-2 åringar som bland 

samtliga åldersgrupper upp till 14 år. Orsaken misstänks vara den stressiga och bullriga 

miljön på skolor och förskolor. Samtidigt som detta sker visar det sig enligt en ny 

undersökning vid Sahlgrenska sjukhuset att vartannat barn mellan 9 och 16 år har haft någon 

erfarenhet av tinnitus. 16 % av barnen led ofta eller alltid av detta hörselbesvär. Längre tids 

kontinuerlig exponering för buller som överstiger exponeringsvärdet 85 dB(A) medför risk för 

hörselskada. Eftersom den individuella känsligheten varierar kan vissa personer riskera 

hörselnedsättning redan vid nivåer kring 75 dB(A) (Alemany,2001,s.4). 

 

Bullret i skolan och i andra miljöer kan leda till att barn drabbas av nedsatt hörsel, 

öronsus, sömnstörningar och minskad koncentrationsförmåga. Det säger 

Socialstyrelsen i sin Miljöhälsorapport 2005 (Arbetsmiljöverket,2005). 
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Hög/Låg komplexitet 
Ett rum med hög komplexitet innehåller många visuella intryck, mycket färger och mängder 

av saker i olika former som på liten yta kan uppfattas som rörigt och kanske lite stressigt. 

Detta kan leda till att barnen blir mer okoncentrerade och mer utagerande enligt Thorbjörn 

Laike. Ett rum med låg komplexitet har få saker och få färger. Laike hävdar att barns 

välbefinnande generellt sett påverkas utav tre olika miljöfaktorer: komplexitet, helhet och 

rumslighet. (Olsson, 2004). 

  
  När rum upplevs som en helhet har inredning och möblering komponerats så att 

de ger ett sammanhängande intryck. Termen rumslighet står för vår upplevelse av 

rummets volym. Ett rum med hög komplexitet och hög helhetsfaktor är en bra 

miljö. Då är former och färger samordnande till en enhet. Låg komplexitet och 

hög helhet ger däremot en tråkig miljö med för lite sinnesstimulans ( Ibid, s. 83) 

 

Eftersom eleverna har olika personligheter och erfarenheter så upplever inte eleverna rummet  

likadant. En del elever kan behöva ha mer stimulans genom färg och form, alltså högre 

komplexitet, medan andra elever behöver mindre stimulans. Det bästa enligt Laike är att 

skapa en balans i det fysiska rummet så att det passar alla ( Ibid ). 
 

SKOLHISTORIK 
 

Waldorfskolan 

Waldorfpedagogikens upphovsman var Dr Rudolf Steiner som etablerade pedagogiken 1919, 

även om den som idé redan hade funnits i över tjugo år. Detta skedde i Stuttgart vid Waldorf 

Astoria cigarettfabrik, eftersom man där behövde en skola till arbetarnas barn. Steiner hade en 

vision om en skola där barnen såg världen med öppna ögon och man tog tillvara på deras 

individualitet, något som var en viktig del i ett samhälle där frihet, jämlikhet och broderskap 

skulle genomsyra allt (Hellström, 1986). 

 

Waldorfpedagogikens slutsatser för uppfostran i 7 till 14 års ålder är att klassläraren, som 

skall vara både en auktoritet och vän, följer barnen från åk 1 till 7 eller 8 för att nå ett 

förtroendefullt samarbete. Man vill också tillgodose barnens behov av hjältar genom att lyfta 

fram stora personligheter från historien eller kulturen. All undervisning skall genomsyras av 

ett konstnärligt element och knyta an till barnens fantasiliv, man jobbar därför mest med ord 
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istället för färdiga bilder. Barnen målar mycket för att få ett uttryck för sina inre känslor. En 

teknik som de använder sig utav är att måla vått i vått, där eleverna får skapa fritt med 

vattenfärger på ett vått papper. Eurytmi är ett konstnärligt övningsämne som är specifikt för 

Waldorfskolorna där man arbetar mycket med ljud, ord, musik och rörelse. Man arbetar 

slutligen också en hel del med att utveckla minnesförmågan. Konstnärlighet är något som 

genomsyrar hela pedagogiken och såväl byggnader, färgsättning, materialval och möbler på 

ett mycket genomtänkt sätt. Vid utformning av lokalerna har man valt en spartansk linje och 

man försöker att inte lägga alltför stora summor på möblering genom att bl.a. använda sig av 

begagnade möbler (Ibid). 

 

Den Waldorfskola som vi besökte hade till exempel gamla bänkar med nästan ”hundra år på 

nacken”. I de fall man skaffar ny utrustning väljer man enkla möbler i naturmaterial. Även när 

det gäller allt från muggar, blomkrukor och andra saker håller man sig till naturmaterial, bl.a. 

så har man glas eller porslin och undviker plast. Elektrisk utrustning används sparsamt både 

av etiska- och kostnadsmässiga skäl. Färgsättningen är viktig och bidrar till en positiv 

atmosfär. Enligt Waldorfs princip har man olika färgsättning av klassrummen beroende på 

vilken årskurs barnen går, t.ex. anses aprikosrosa vara bra för barn i 7-årsåldern. 

 

Montessoriskolan 

Maria Montessori, (1870- 1952) blev efter många motgångar i ett mansdominerat samhälle, 

Italiens första kvinnliga läkare. När Maria Montessori arbetade som underläkare vid en 

psykiatrisk klinik i Rom väcktes hennes intresse för de mentalt efterblivna barnen. Maria 

Montessori ansåg att barnen inte var några asociala monster utan vanliga mänskliga varelser 

som har rätt till undervisning. Nu väcktes intresset hos Maria för att göra något för dessa barn 

så att deras liv skulle bli drägligare. Maria Montessori blev inspirerad av bl.a. två fransmän: 

Jean Itard och Edouard Séguin som på 1800- talet ägnade sina liv åt att hjälpa mentalt 

handikappade barn. Båda hade utarbetat material som stimulerade och tränade olika 

sinnesfunktioner. Genom Itard och Séguin fick Maria Montessori även kopplingar till 

Rousseau och Fröbel.  Maria Montessori påverkades också utav Ellen Keys och John Deweys 

pedagogiska idéer. Maria blandade alla dessa olika pedagogiska idéer och gjorde dem till en 

egen pedagogik – Montessoripedagogiken (Wennerström & Smeds, 1997). 

 

Maria Montessori startade ett daghem i slumområdet San Lorenzo i Rom där hon tog om hand 

om normalbegåvade barn. Daghemmet kallades Casa dei Bambini – Barnens hus. Lokalerna 
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inredde Maria Montessori med bord och stolar i miniatyr. Det fanns inget färdig utrustning 

utan barnen fick själva skapa fram den med hjälp utav klossar och annat material. Barnen 

upplevde att de skapade materialen var meningsfulla att arbeta med och utvecklade så en inre 

disciplin. Maria Montessoris arbete med barnen spreds snabbt utanför staden och utanför 

Italiens gränser och det kom besökare från hela världen för att titta på hennes arbetssätt. Maria 

Montessori höll kurser för att utbilda lärare runt om i världen och skolor med hennes 

pedagogik startades i många länder. För att barn ska kunna utveckla sitt självförtroende, bli 

stimulerade och få behovet av kunskap tillgodosett menar Maria Montessori att miljön ska 

vara förberedd och utformad så att barnen stimuleras till utveckling. Det är viktigt att miljön 

iordningsställs så att den svarar mot barnens villkor och att klassrummen är attraktiva och 

trivsamma. Att man skapar en miljö där barnen fritt kan upptäcka, söka och göra egna 

erfarenheter (Ibid). 

 

Maria Montessori strävade efter att klassrummet skulle vara som en hemlik atmosfär med 

bord och stolar i varierande storlek för att passa olika barn. Lokalerna ska vara rymliga, ljusa, 

färgglada och materialet tydligt framställt i barnens nivå. Montessori menade att 

skönhetsintryck i miljön påverkade både barn och vuxna positivt (Signert, 2000). 

 

               Montessoripedagogiken bygger på barns behov i olika skeden av livet och är den 

enda pedagogik som bygger på barns psykiska utveckling. Just detta har gjort att 

montessoripedagogiken är spridd över hela världen och att den idag är lika 

aktuell som i början av seklet ( Wennerström & Smeds, 1997, s.14). 

 

 

Fristående skolor 

Det som kännetecknar fristående skolor är att de har en annan huvudman (ägare) än de som 

organiseras av kommun eller landsting. Skolorna finns på grundskole- och gymnasienivå. 

För att få starta en fristående skola måste den vara godkänd utav skolverket. De får 

kommunala bidrag förutom att de kan ta ut en skälig avgift för sin verksamhet. 

Undervisningen i de fristående skolorna ska i huvudsak ha samma mål och ge samma 

kunskaper som de kommunala skolorna. Undervisningen kan ha en inriktning som skiljer sig 

från de kommunala skolorna och de kan ha en religiös prägel eller en speciell pedagogisk 

inriktning. (Skolverket, 2003). 
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Skolans fysiska arbetsmiljö ur ett historiskt perspektiv 

Under senare delen av 1800- talet började man reflektera över skolans inverkan på barnen, en 

inverkan av social och psykologisk art. Det talades om arkitektonisk utformning med tanke på 

barnens sätt att uppfatta den och det står bl.a. att skolhuset: ”… får icke sakna en viss 

värdighet i sitt yttre’ och det skall ha ’en  till byggnadens karakter passande prydlighet’  

’vackra proportioner’  ’orneringen /skall/ okonstladt härledes ur konstruktionen” på  ritningar 

till folkskolebyggnader år 1865 (Skantze, 1989, s.7).  

 

På 1920- talet påtalades det att skolan först och främst ska vara en byggnad för barnen och 

som ska erbjuda en vänlig och tilltalande anblick få att barnen får en hemlik känsla. Skolan 

ska ge upphov till en känsla av trevnad och behag. Man pekade starkt på att den fysiska 

miljön kunde ingjuta känslor hos barnen. ”Under denna tidsepok uttrycks en stark tro på den 

fysiska miljön, inre och yttre, betydelse när det gäller att ingjuta en känsla för och vana vid 

ordning och skönhet hos det uppväxande släktet” (Ibid, s.7-8).  

 

På 1940- talet lades arkitekturen åt sidan och den funktionella och organisatoriska aspekten 

fick en framträdande roll. Läroplanerna under 1960, 70 och 80-talen har inte prioriterat 

elevernas fysiska miljö utan satt elevens allsidiga utveckling i centrum.  I läroplanen 1962 

integrerades de teoretiska och praktiska linjerna under samma tak. Men hur arbetsmiljön 

skulle komma att se ut vid sammanslagningen nämns inte.  I läroplanen 1969 betonas 

tryggheten och trivsel i skolan vilket syftar på personalen och skolarbetets innehåll och inte på 

skolmiljön. I Lgr 80 nämns det att man tillsammans med föräldrar, personal och elever bör 

samverka för en god arbetsmiljö (Ibid, s.8-9). 

 

Vi påverkas alla av vår miljö….. 

 ibland på ett sätt 

 som inte är mätbart… 

 ibland omedvetet (Gudmundsson,1997, s.9). 

 

Styrdokument 

 I Läroplanen 1994 står det att ”Alla som arbetar i skolan skall främja elevernas förmåga och 

vilja till ansvar över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” ( Lärarförbundet, 2001, 

s.18).  
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Bildanalysens teorier  

Pestalozzi (1746-1827), var en av de första pedagogerna som var intresserad utav 

teckningsundervisning. Han undervisade genom att tala om för barnen vad de skulle rita.  

Även Fröbel (1782-1852) tyckte det var viktigt med att rita. Han utvecklade det genom att 

använda sig utav formella kopieringsövningar. Herbert Read (1894-1974), var en engelsk 

konstteoretiker, författare och konsthistoriker. Read tog fasta på ”det fria skapandet” vilket 

fick sitt genombrott under 1950- talet. Han menar att när vi använder oss utav bilder utvecklar 

vi vårt tänkande och vår verklighetsanknytning. Vi förstärker det som vi upplever genom att 

måla en bild och därigenom väcks nya ord och tankar. I den skapande aktiviteten använder vi 

vår fantasi, alltså vår förmåga att måla bilder av en upplevd situation. ”Skapar barn mycket, så 

tränar de sig på att behålla sina ’bilder’ (minnesbilder) och på så vis utgör bilder som barn 

framställer en av hörnstenar i tänkandet” (Malmström, 1991, s.142).  

 

Barn lär sig genom ett aktivt samspel med miljön och när barn lär sig handlar det enligt Jean 

Piaget om en reflekterande aktivitet. Han menar att bilder är uttryck för kognitiva processer, 

barn tecknar vad de vet utifrån sina tidigare erfarenheter. ” Teckningar avspeglar barns 

vetande och kunskap och bildutvecklingen är stadiebestämd och förutsägbar. Barnets 

tänkande följer en viss struktur inom respektive stadium och påverkar tecknandet. Barns 

bilder blir ett mått på kognitiv utveckling” (Ibid, s.146). 

 
         Barn tecknar för att klargöra saker och ting för sig i sin relation till livet- världen, men 

också för att delge vuxna och kamrater tankar om sina uppfattningar och känslor visavi 

verkligheten (Ibid, s.31). 
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METOD 
 

Innan vi började vår etnografiskt präglade studie tog vi kontakt med våra informanter per 

telefon och bestämde tid och plats för våra intervjuer. ”Etnografiska tekniker är de strategier 

som forskarna använder sig av för att samla in information som rör den sociala miljö eller 

situation som är föremål för undersökningen. Vanliga tekniker för datainsamling är intervjuer, 

källanalys, biografer, dagböcker samt deltagande observationer” (Merriam,1994, s.37). 

 

Vår studie har genomförts med en sluten grupp och är en kvalitativ undersökning inspirerad 

av metodologisk triangulering som forskningsmetod. ”Metodologisk triangulering kombinerar 

olikartade metoder som intervjuer, observationer och rent fysiska belägg för att undersöka en 

och samma enhet” (Ibid, 85).  

 

I vår studie valde vi att intervjua rektorer och pedagoger med strukturerade intervjufrågor. 

Vår intervjustudie bygger på utgångspunkterna färg, ljus, ljud och komplexitet. Vi ville också 

belysa hur eleverna vill att deras klassrum ska se ut genom att de fick måla sitt 

”drömklassrum”. Slutligen har vi också gjort egna observationer och tagit digitala bilder. Vår 

ambition var att försöka göra en kategorisering utefter de olika uppfattningar som rektorer, 

pedagoger, elever och vi som forskare har vad det gäller den fysiska arbetsmiljön. Vi har 

använt oss av litteraturstudier och av Internet för att försöka hitta aktuell forskning inom vårt 

område. 

 

Urvalsgrupp 
Det finns en palett av olika skolor och vi valde fyra slumpvis utvalda skolor i tre olika städer i 

vårt län. En av skolorna skulle vara Waldorf, en Montessori, en fristående och en  kommunal 

för att få en rikare variation. Vi intervjuade skolans rektor/ansvarige och en pedagog i åk 1 i 

samtliga skolor. Vi ville även få en inblick i hur barn uppfattar sin skolmiljö.  Vi valde elever 

från åk 1 eftersom det är barnens första år in i skolans värld och därmed barnens kanske första 

intryck av skolan. Därför lät vi barnen få måla en bild av hur de ville att deras önskeklassrum 

skulle se ut. ”En bild säger mer än tusen ord”. Vi valde att ta med fyra barn i varje skola, 

sammanlagt 16 barn och vi träffade dem två och två, detta för att barnen skulle känna sig 

trygga i intervjusituationen. När barnen målade var vi båda närvarande.  Pedagogerna hjälpte 

oss att välja ut de elever som skulle få måla sitt ”drömklassrum” eftersom vi var okända för de 
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flesta barnen i undersökningen. Kvale (1997) skriver att det är viktigt att bygga upp en 

atmosfär där intervjuarna känner sig trygga nog för att ge utlopp för sina upplevelser och  

känslor. 

 

Hur vi gick till väga.  
Vi använde oss av strukturerade intervjufrågor som gjorde det möjligt för informanterna att 

beskriva med sina egna ord och begrepp hur de ser på den fysiska miljön. Vi valde intervjuer 

istället för enkäter eftersom vi ville försöka skapa en öppen personlig dialog med våra 

informanter. Detta ser vi som en fördel gentemot t.ex. enkäter, telefonintervju och mail. 

Under intervjuerna kunde vi också använda oss utav bandspelare och spela in vad som sades, 

samtidigt som vi antecknade och dessutom var aktiva lyssnare. Tyvärr fick vi lite dålig 

erfarenhet utav teknikens värld, då bandspelaren inte fungerade som den skulle vid några av 

intervjutillfällena. Vid dessa tillfällen har vi enbart fått förlita oss till våra anteckningar. 

Genom intervjuerna ville vi försöka belysa vad som sägs på rektorsnivå och vad som når ner 

till pedagoger och elever.  

 

Vi valde att låta eleverna måla sitt ”drömklassrum” eftersom vi tror att barn i dessa tidiga 

åldrar som vår studie omfattar har lättare att genom bilden formulera och uttrycka sig. 

Dessutom får barn fritt spelrum att själva använda sin kreativitet och fantasi. Vi ville också 

skapa ett samtal kring deras målningar och försöka sätta oss in i hur barn tänker. Detta blev 

mer naturligt och mer på barnens nivå än strukturerade intervjuer anser vi.  

 

Vi utformade ett eget strukturerat observationsschema till våra besök på de olika skolorna. 

Genom detta observationsschema valde vi vissa faktorer som är aktuella för vår studie. Det 

blev enklare för oss att åskådliggöra skolornas fysiska miljö när vi hade observationsshemat  

att utgå ifrån. Observationsschemat möjliggjorde och underlättade för oss att se 

likheter/skillnader såsom vi uppfattade det. Vi dokumenterade också med en digitalkamera för 

att delge andra hur det faktiskt såg ut. Vi är medvetna om att vi endast kunde ha använt oss 

utav våra digitala bilder men då hade ljud och buller och våra privata intryck som forskare  

bortfallit.  
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Studiens tillförlitlighet 
Vi har försökt att göra studien så tillförlitlig som möjligt genom att vi både har antecknat, 

använt oss av bandspelare, gjort egna observationer och tagit kort med digitalkamera för att få 

ett så bra material som möjligt att arbeta med. Genom att vi har använt oss av flera olika 

tekniker kunde vi få samma situation eller fråga belyst från olika håll och på så sätt pröva 

validiteten i svaren. Eftersom båda två varit med vid samtliga undersökningstillfällen har vi 

fått bådas tolkningar av vad som sades. Detta ser vi som en fördel eftersom man kan uppfatta 

och tolka saker på olika sätt. ”För att kontrollera realibiliteten kan vi vid observationer 

använda oss av två observatörer vid samma tillfälle. Vid intervjuer kan vi ha ytterligare en 

person närvarande som registrerar intervjusvaren parallellt med intervjuaren” (Patel & 

Davidsson,2003, s.101).  

 

De elever som var med i vår studie satt med oss i ett litet grupprum. Eleverna fick först berätta 

om sådana situationer som engagerade dem och därefter ställde vi frågor om den fysiska 

miljön och eleverna fick spontant berätta om sin målning. Vi sammanställde resultatet från 

intervjuerna och observationerna direkt efter varje tillfälle för att vi inte skulle tappa bort 

någon data.  

 

Eftersom vi har använt oss av bandspelare vid intervjuerna har vi kunnat lyssna av samtalet så 

många gånger som vi behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt. Patel och 

Davidsson (1994, s.103) skriver att om man använder sig utav strukturerade intervjuer eller 

observationer kan man räkna med förhållandevis god validitet. Vi är medvetna om att 

validiteten kan vara ett problem i vår forskning men eftersom vi använt oss utav flera olika 

undersökningsmetoder i vår studie anser vi att vi fått en bättre validitet inom området.  
 

Innan vi började våra intervjuer och observationer informerade vi informanterna att detta är en 

offentlig handling, men vi förstår vikten av få vara anonym så vi kommer således inte att ha 

med några namn på några av informanterna. Eftersom barnen bara ritade teckningar och 

beskrev dem ansåg vi och även personalen på skolorna att vi inte behövde föräldrarnas 

godkännande av denna handling. Enligt Kvale (1997) ska undersökningspersonen ha rätt till 

skydd för sin personliga integritet och få information om hur data kommer att hanteras.  
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Innan eleverna skulle börja måla sitt ”drömklassrum” fick de var sitt papper och valfria 

pennor, kritor och tuschpennor. Vi placerade eleverna lite utspridda i rummet för att de inte 

skulle bli påverkade av varandra. De enda instruktioner vi gav var att de skulle måla hur de 

ville att deras klassrum skulle se ut. För att vi skulle vara delaktiga men ändå passiva målade 

vi också var sin målning under tiden. Efteråt fick var och en berätta i tur och ordning om vad 

de hade målat och varför. En av oss antecknade elevens ”tankar” medan den andre kunde 

intervjua eleverna om målningarna. Vi tror att det kan vara svårt att analysera bildens budskap 

utan att ha fått elevens tolkningar av bilden. 

 

               När man når bildens innehåll medvetandegör man samtidigt för barnen att bilder är 

kommunikativa och står i relation till barnets syn på och upplevelse av saker som 

händer i barnens när miljö. Barnet ger i sina bilder uttryck för sina tankar, attityder, 

känslor och kunskaper (Malmström, s. 46, 1991). 

 

Databearbetning 
I det första steget i vår bearbetning läste vi igenom våra anteckningar och lyssnade av 

kassettbandet. Vi diskuterade med varandra och handledaren. Vidare försökte vi anteckna och 

formge deras likheter och skillnader. Detta pappret såg mycket rörigt ut. För att kategorisera 

svaren gjorde vi en modell med fyra olika kolumner, en kolumn för vardera skola och utefter 

informanternas svar på våra frågor hittade vi på egna figurer och färger som blev symboler för 

likheter/skillnader på de fyra olika skolornas svar. ”Genom att lägga märke till mönster, 

teman, se rimligheten och ställa samman kan analytiker se ´vad som hör ihop med vad´” 

(Kvale, 2007, s.185). Detta gjorde att det blev överskådligt och tydligt och underlättade i 

arbetet med att hitta likheter och skillnader och ett mönster började att framträda alltmer. 

Därefter skrev vi ner resultatet som en sammanfattning tillsammans med intervjuarnas citat. 

Genom det strukturerade observationsschemat och de digitala bilderna fick vi ett bra underlag 

för att enkelt kunna se likheter/skillnader i de olika skolornas miljö. Elevernas målningar 

ligger som bilagor och visar hur eleverna ser på sitt ”drömklassrum”.  
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RESULTAT  
 
 

Vi ska här försöka sammanställa intervjusvaren, elevernas målningar och våra observationer. 

Citaten är hämtade från intervjuerna.   

 

Sammanställning av intervjuer med rektorer.  
Se bilaga 1.       
 

På Waldorf, Montessori och den fristående skolan hade rektorerna en hög medvetandenivå 

vad det gäller färg och form och mycket egna tankar och idéer som ofta var lätta att 

genomföra. ”Det är viktigt med en tilltalande miljö, bra färgsammansättning som är 

harmonisk och behaglig”.  

 

När det gäller Waldorf och Montessori arbetar man med färgsättning och lokalernas utförande 

utifrån sina principer. Waldorfskolans möbler är dock ofta gamla men i naturliga material 

p.g.a. kostnadsfrågan. Montessori- och Waldorfskolorna arbetade mycket med olika 

engagemang kring sin miljö, t.ex. trädgårdsdagar, städ- och underhållsdagar m.m, detta för att 

skapa ett samarbete med  personal, elev och föräldrar kring skolans fysiska miljö. ”Friskolans 

fördel är att vi bestämmer tillsammans och sen gör vi det. Behöver det målas om fixar ägaren 

det”. 

 

Den kommunala skolan hade stora visioner om förändringar men det traditionella tänkandet 

styrde. ”Det är svårt att bryta traditionella mönster när det gäller bl.a. inköp. Visionen finns, 

praktiken saknas, man hamnar lätt tillbaka i gamla rutiner och mönster”. Färgsättningen och 

möbleringen hade de inte tänkt så mycket kring. Problem som rektorn såg var värmen från de 

stora fönstren, rektorn menade att han påtalat detta och att det nu inte var hans ansvar. 

Samtliga skolor hyrde sina lokaler varför en hel del ansvar gällande lokalernas utformning 

åligger fastighetsägaren. 

 

Samtliga rektorer ansåg att det var viktigt med fönster och ljus i klassrummet men Waldorf 

och Montessoriskolorna hade lagt ner mer tid och kraft för att skapa en mer hemlik miljö. 

Waldorfskolan har också en utmärkande arkitektur efter deras princip där man tar hänsyn till 

ett miljömedvetande kring rätt ventilation, ljus och ljud. De använder sig utav en speciell 
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byggnadsteknik som gör att man tänker mer runt färg och form så det passar ihop med 

innehållet i deras pedagogik. ”Ej så fyrkantigt tänkt utan mer estetisk tilltalande”. Detta såg vi 

i form utav punktbelysning och speciellt ventilationssystem där frisk luft cirkulerade i 

klassummet hela tiden. På dessa skolor satsade man på äkta material och funktionella möbler i 

barns nivå. ”Viktigt med riktiga saker, inte plast utan riktigt material och vackra, genuina äkta 

material”. 

 

Alla fyra skolorna hade bra personalsamarbete när det gällde att hjälpa till med visst underhåll 

och förbättrande av arbetsmiljön. ”Vi tar vara på varandras olika kunskaper och erfarenheter” 

(Montessori). ”Vid anställningen kollar vi upp personens olika kvalitéer och vad de kan” 

(Waldorf). ” Ta vara på personalens olika förmågor när någonting behöver rättas till” 

(Fristående). ”Alla hjälps åt och hjälper varandra” (Kommunal). 

 

Vi har inte hittat några samordnade arbetsgrupper som bara bevakar den fysiska arbetsmiljön i 

de fyra skolorna Alla fyra skolor har avsatt pengar som ska gå till underhåll och inköp.  

 

 

Sammanställning av intervjuer med pedagoger.                            
Se bilaga 2. 

 

På Waldorf och Montessori skolorna var pedagogerna väldigt medvetna om sin arbetsmiljö 

kring färg, ljus, ljud och komplexitet. ”Det är viktigt med inte för mycket saker och att det är 

stilfullt”( Montessori). Både Waldorf- och Montessoriskolorna var medvetna om att det var 

viktigt med möbler i barnens nivå. ”Det ska vara tilltalande och se ut som en bra miljö för 

barn”( Waldorf). 

 

På skolorna arbetade de också medvetet med ljudnivån ” Ljudnivån är också jätteviktig och vi 

har otroligt lugnt här” (Montessori).  

 

De fyra pedagogerna var medvetna om att det var viktigt med fönster i klassrummet. 

Waldorfskolan hade verkligen satsat på att få in naturen i klassrummet genom att ha 

blommande växter och vita skira gardiner som släpper in ljuset ”Hela tiden tänker vi kring vår 

miljö, här och nu”. Även på den fristående skolan menade pedagogerna att man fått vara 
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mycket delaktig vid ombyggnad av skolan. På den kommunala skolan var man nöjd med ljus 

och färgsättningen. Dock saknade klassrummet markiser vilket gjorde att det blev varmt. ”Det 

praktiska är mer viktigt än det estetiska”. Detta hade påtalats men kunde enligt rektor ej 

åtgärdas förrän efter några år p.g.a. ekonomin. Ljudnivån var hög bl.a. genom stora klasser 

men ”man vande sig”. På den fristående skolan saknade pedagogerna ett personal/lärarrum. 

 ” Inte tänkt så mycket, men vi önskar oss ett personalrum med fönster”. 

 

 

Sammanställning av elevernas målningar.                     
Se bilaga 3. 

 

På varje skola hade pedagogerna bokat in fyra elever som skulle deltaga i vår studie. På den 

fristående hann vi bara med två utav eleverna på grund utav en elevföreställning för 

föräldrarna. Alla eleverna tyckte att det var en spännande uppgift att få måla sitt 

drömklassrum. 12 av 16 barn målade och tog sig tid till detaljer och färgval. Två barn hade 

lite svårt att komma igång med målningen. De andra två var lite pratiga och hade svårt att 

göra färdigt sin målning. 

Färgerna till målningarna fick eleverna själva hämta utifrån vad de brukade måla med på sina 

respektive skolor.  

 

Waldorfskolan 

Samtliga elever har använt sig av hela papperet och målat med olika oljepastell - kritor. Deras 

klassrum på målningarna ser överlag ut som ett äldre traditionellt klassrum innehållande 

bänkar, stolar, en kateder och en skrivtavla vid katedern. Två av teckningar är det elever med 

på och en fröken som står framme vid tavlan.  

 

Montessoriskolan 

Tyvärr härmade de varandras målningar under tiden som de skulle måla. Det var ett mycket 

pratglatt gäng men som ändå målade mycket fantasifulla klassrum med bl.a. u-båtar, 

studsmatta och raketer. Det var mest myshörnor och bord för barnen att sitta vid. Alla fyra 

målningar är färgglada och detaljrika men ingen har målat någon bakgrund. 
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Fristående skolan 

De två eleverna hade svårt att komma igång med målningen. De började måla med blyerts för 

att sedan fylla i med tuschpennor. Båda var väldigt noggranna och målade med små detaljer 

som tog tid att göra. Därför hann de inte måla färdigt målningarna under en lektionstimme. De 

har placerat bord och stolar i grupper utspritt i klassrummet. Båda eleverna har målat en 

myshörna. En utav eleverna målade en häst placerad mitt i klassrummet som en anslagstavla, 

den andra en matta med en häst på. På sina målningar har båda målat en anslagstavla och 

elevernas fack.  

 

Kommunala skolan 

Två av eleverna har målat på hela papperet med färgglada färger. En elev målade med en 

bläckpenna och rummets karaktär var ett traditionellt klassrum med bord, stolar och fönster. 

De andra två har inte målat någon bakgrund utan endast detaljer som fönster och bord. En  

elev har målat ett klassrum med mycket fantasifulla figurer t.ex.spöken med blod, hundar och 

hästar. Den andre var mycket noggrann och arbetade med linjal och blyerts, fyllde i efteråt 

med kritor. Detta klassrum är också ett traditionellt klassrum med bord, stolar och en kateder. 

Tre av målningarna har markerade fönster. 

 
Sammanställning av observationer                       
Se bilaga 4. 

Vi har observerat klassrummet utifrån ett strukturerat observationsschema. Vi har tittat på 

färg, gardiner, möbler, hög/låg komplexitet, fönster, lampor och ljud/buller. 

 

Waldorfskolan 

Skolan var arkitektbyggd och hade högt i tak med ett inbyggt, tyst ventilationssystem som 

gjorde att luften hela tiden cirkulerade i den rymd som klassrummet gav. Här fanns det 

genomtänkta färger på väggar, gardiner och möbler. Väggfärgen var aprikosrosa och 

gardinerna var vita och skira. Inredningen bestod genomgående av äldre trämöbler och 

skolbänkarna var från 40-50 talen. Katedern var ett gammalt skrivbord i ek som var placerad 

längst fram. Det fanns inga lysrör utan det hängde lampor med vita skira tyger runt som var 

strategiskt placerade i klassrummet. Det låg mycket olika saker framme i klassrummet t.ex. 

pysselmaterial på bänkarna, ute- leksaker, mycket av materialet fanns i stora trä- garderober 

med dörrar. Målarmaterial stod framme lättillgängligt vid diskbänken. 
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Montessoriskolan 

I rummet fanns det många tavlor och barnens teckningar på väggarna och en stor klocka. Det 

fanns bara trämöbler som var i barnens nivå. Arbetsmaterialet är framdukat så att det blir 

lättillgängligt, strukturerat och synligt för eleverna. I klassrummet fanns mycket material som 

låg framme på sin bestämda plats. Det fanns stora fönster med vita blommönstrade gardiner 

som gick igen i den lila väggfärgen. I taket fanns det lysrör. Vi hörde inget ventilationsbuller 

eller annat störande ljud i klassrummet.  

 

Fristående skolan 

Klassen delade sitt klassrum med fritidsbarnen. I rummet fanns en gul fondvägg, resten av 

väggarna var målade i en isblå färg. Gardinerna var vita med vinröda mönstrade prickar och 

samma prickar hade de klippt ut i ett tyg och satt upp på den gula fondväggen. I taket fanns 

det dämpade lysrör. Det hördes ett surrande ljud från ventilationstrumman i rummet och även 

ljud från ett torkskåp som stod i tamburen. Mycket skolmaterial och lekmaterial låg framme 

och det var lite rörigt runt två bokhyllor. Barnens teckningar fanns på väggarna. Det var 

möblerat med traditionsenliga möbler såsom bord och stolar. Fröken hade ingen egen kateder 

utan satt tillsammans med barnen vid deras bord. På stolsbenen fanns det tennisbollar för att 

dämpa ljudet.  

 

Kommunala skolan 

Väggarna var målade med ljus gräddvit färg varav två väggar var utav tegelstenar. Det fanns 

många stora fönster och en glasdörr som var täckt med barnens teckningar. Vi kunde höra 

ventilationsbuller från ventilationstrumman i klassrummet. Det var även ett torkskåp i 

tamburen som förde väsen. Gardinerna i fönstren var ljusgröna med små rosa blommor med 

olika arrangemang. En del utav fönstren fattades det rullgardiner i. Inredningen bestod av  

traditionsenliga möbler med en kateder längst fram vid ”svarta tavlan”. På väggarna hade de 

satt upp barnens teckningar och alster. Mycket material låg framme i stora öppna bokhyllor. I 

taket fanns det lysrör varav ett som blinkade störande hela tiden. 
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Analys 
 

Rektorerna 

I undersökningen  gjord av Svenska Kommunförbundet (2003), framkom det att rektorerna 

prioriterar andra arbetsmiljöfrågor än vad eleverna och pedagogerna gör, mer ledningsfrågor, 

medan pedagoger och barn prioriterade fysisk arbetsmiljö mycket högt. 

 

Rektorerna på de idébaserade skolorna följer de planer och arbetssätt som är karaktäriska för 

deras pedagogiska inriktning. Detta speglas i skolornas fysiska miljö och i rektorns tankar 

som vi kan se i vår sammanställning. Hellström (1986) menar att det konstnärliga i 

färgsättning, materialval, möbler och byggnader genomsyrar hela Waldorf pedagogiken och 

är mycket genomtänkt. Montessori lägger också stor vikt vid det estetiska i klassrummet 

enligt Signert (2000) så skall lokalerna vara rymliga, ljusa och färgglada. Vi har fått fram att  

rektorerna på de idébaserade skolorna tänker mer kring den fysiska miljön än de övriga två. 

Vad vi även kan se är att de rektorer som arbetar ute i verksamheten tänker mer kring den 

fysiska miljön än de som bara har rektorsgöromål. Rektorn på den kommunala skolan var 

exempelvis inte medveten om att fastighetsägaren ansvarade för att sätta upp markiser, alltså 

ingen kostnad i hans budget och därför skulle detta kunna ha åtgärdats betydligt snabbare. 

Detta är kanske inte så konstigt eftersom klassrummet då även blir dennes arbetsmiljö och 

man blir mer delaktig i verksamheten.  

 

Kanske skillnader i synsätt även beror på andra faktorer hos rektorerna såsom ålder, kön, 

kunskaper kring arbetsmiljöfrågor eller ekonomiska ramar. Kanske indikerar detta att den 

kommunala rektorn har ”en omöjlig uppgift” och kan inte pga arbetsbelastning och 

arbetsuppgifter prioritera dessa frågor? 

 

Pedagogerna 

Att de två idébaserade skolorna tänker och arbetar mer kring den fysiska miljön vad det gäller 

färg, ljus, ljud och komplexitet är naturligt med tanke på deras pedagogiska inriktning där 

dessa frågor ligger mycket i skolans grundidé. Detta framgår i våra intervjuer både med 

rektorer och pedagogerna. Alla skolorna är medvetna om hur de vill att en bra klassrum ska 

vara utformat men på de idébaserade skolorna arbetar man mer konkret med att verkställa det 

genom t.ex. ljudnivån i klassrummet och att skapa en färg- och formrik elevanpassad 
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klassrumsmiljö. Pedagogerna i kommunala skolan hade också sämre kunskaper gällande färg-

ljus och ljudaspekterna i klassrummet och eftersom detta även gällde rektorn innebar det att 

dessa aspekter inte beaktades eller åtgärdades.  

 

Målningar 
 

Waldorfskolan 

Att barnen målar så färgglatt och med många olika kulörer och även tar sig god tid till att 

färglägga hela papperet är naturligt då de arbetar mycket med teckning på sin skola.  

Målning används som ett uttrycksmedel för barn för att få fram deras tankar och känslor enligt 

Waldorfprincipen (Hellström, 1986). Utifrån sina erfarenheter har eleverna målat ett 

traditionellt klassrum eftersom det är så som deras klassrum ser ut och fantasin ligger i färgen.  

 

Montessoriskolan 

Eleverna har haft mycket fantasi när de målat. De har också gjort egna uppfinningar på saker 

som de önskar sig i sitt ”drömklassrum”. Det var väldigt skiftande saker allt ifrån raketer, 

studsmatta och bassänger. Enligt Montessoripedagogiken uppmuntras barnens kreativitet och 

fantasi tidigt. Man arbetar mycket med det egna skapandet. (Wennerström & Smeds, 1997). 

 

Fristående skolan 

I skolan arbetar man ofta i smågrupper. Barnen får själva hämta sitt material i sina fack, de är 

vana att arbeta självständigt. Det centrala i dessa barns teckningar är anslagstavlan. Den har 

en markerad plats på bådas teckningar. De har använt sig utav få färger och väldigt mycket 

luft mellan inredningen. Elevernas intresse är med i inredningen i form av en häst. ” Barnet 

hittar sig själv i sina symboler i sitt bildspråk. Symbolerna är en del av de själva” 

(Malmström, s. 46). 

 

Kommunala skolan 

Tre utav målningarna påminde mycket om varandra när det gäller att måla ett traditionellt 

klassrum med bänkar och stolar. De innehåller sparsamt med möbler och lite fantasi. Den 

fjärde målningen som skiljer sig markant från de övriga tre innehåller mycket från tv:ns värld, 

även vid diskussionen om målningen framkom det mycket om det som han har sett på tv:n.  
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Malmström (1991) skriver att bilder visar vad som finns i barnens nära miljö. Genom bilderna 

ger barnen uttryck för sina tankar, känslor, attityder och kunskaper (s.46). 

En spontan reflektion var att man kanske ”resignerat” eftersom man inte kände att man kunde 

påverka hur det såg ut i klassrummet. 

 

Observationer 
 

Waldorfskolan 

Här ville skolan verkligen synas och de lägger mycket kraft på att visa sin pedagogiska 

inriktning. Klassrummet och hela skolan genomsyrades av ett miljötänk och ett antroposofiskt 

synsätt. ”Konstnärligheten är något som genomsyrar hela pedagogiken” enligt Hellström 

(1986). Det såg vi genom att de arbetade mycket med sina sinnen. Naturligt för dessa skolor 

är att arbeta mycket kring färg och form. Vi upplevde en hög komplexitet med bl.a. mycket 

pysselmaterial som låg framme.  

 

Montessoriskolan 

Den pedagogiska inriktningen och deras värderingar genomsyrade hela klassrummet. Det 

fanns en medvetenhet i att matcha färg t.ex. matta och gardiner för att skapa en så trivsam 

miljö som möjligt. Vi upplevde klassrummet som en hemlik miljö. Maria Montessori strävade 

efter att klassrummet skulle vara en hemlik atmosfär ( Signert, 2000). Vi kände att det fanns 

mycket material och inredning samtidigt som det fanns en ordning i den höga komplexiteten. 

 

Fristående skolan 

Klassrummet kändes ganska splittrat, vad var skola och vad var fritids? Mycket material låg 

framme från båda verksamheterna. Rummet kändes kallt och opersonligt men den gula 

fondväggen var ändå en positiv färgklick i rummet. Vi upplevde en hög komplexitet och detta 

antagligen på grund av att det var två verksamheter i samma lokal. ”Ett rum med hög 

komplexitet innehåller många visuella intryck, mycket färger och mängder av saker i olika 

former som på liten yta kan uppfattas som rörigt och lite stressigt” (Olsson,2001). 

Bullernivån var påtaglig och kändes inte bra. Vår reflektion var att man ”fått ta” de lokaler 

man har  fått, och att man skulle valt helt annorlunda om man haft detta val.  
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Kommunala skolan 

Här möttes vi av ett traditionsenligt klassrum där bänkarna stod på rad, två och två. Mest 

störande var lysröret som blinkade och ventilationstrumman som surrade hela tiden. ”En 

viktig faktor är att belysningen inte ger upphov till flimmer, vilket kan vara mycket stort 

irritationsmoment vid inlärning” (Hellberg, 1996). Vi upplevde att komplexiteten var hög på 

grund av mycket olika material. Färgmässigt gav klassrummet ett blekt intryck med endast 

stoldynorna och elevernas målningar som färgklick. Detta speglar väl litteraturen där det före 

40-talet var viktigt med den fysiska miljön men sedan dess fokuserade man mer på att det 

skulle vara praktiskt och mer på andra faktorer istället.  

 
Sammanfattning    
Se bilagorna 5-8 

 

Enligt vår studie och de data vi  fått fram genom våra intervjuer, elevernas målningar och våra 

observationer kan vi se markanta skillnader mellan de idèbaserade och kommunala skolorna. 

De som arbetar på en idèbaserad skola tänker och arbetar mer medvetet utifrån de fyra 

grundläggande begrepp som vår studie tagit upp alltså färg, ljus, ljud och komplexitet, detta 

återspeglas också i deras lokala styrdokument. I den kommunala skolan är det viktigare att 

lokalerna är funktionsdugliga. Detta kan vi även få bekräftat genom våra digitala bilder. 

 

Vi har också utifrån vår studie fått fram att de fristående skolornas rektorer har en högre 

medvetenhet kring skolans fysiska miljö än den kommunala. Detta tror vi beror på att de 

arbetar i verksamheten. 

 
 

DISKUSSION 
 

I vår studie använde vi oss av många olika metoder för att få en så allsidig bild av området 

som möjligt. Detta tillvägagångssätt gjorde att vi fick en stor mängd data att hantera, diskutera 

och analysera. Under arbetets gång kom vårt ämnesområde att bli stort och insamlingen av 

data väldigt omfattande, dels genom intervjuerna med rektorer, pedagoger och elevernas 

målningar, våra egna observationer och detta på fyra olika skolor. Vi ansåg dock att det var 

viktigt att försöka få fram de olika åsikterna i vår studie från rektorsnivå till pedagog, barn 
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och besökarnivå för att bättre kunna belysa våra frågor på ett bra sätt. Även om  arbetet varit 

krävande tidsmässigt har vi ändå sett fördelarna av att ha med så många olika människors 

medvetenhet och egna upplevelser på hur den fysiska miljön i de olika skolorna kan se ut. 

 
Syftet med denna studie var att ta reda på hur rektorerna, pedagogerna, eleverna ser på hur en 

bra fysisk arbetsmiljö är. Hur återspeglas medvetandet som finns hos rektorn, i verkligheten 

hos pedagoger och elever? Genom intervjustudien har vi fått möta många olika sätt att tänka 

om den fysiska arbetsmiljön. Vi upptäckte att det som sägs på rektorsnivån i de idébaserade 

skolorna faktiskt också speglas i pedagogernas och elevernas arbetsmiljö, undantaget att den 

fristående skolan saknade lärarrum och även hade en del bullerproblem. 

 
Vi tycker att vi fått en god bild av rektorernas tankar och kunskaper kring arbetsmiljö och 

genom vår undersökning även fått en god bild av hur den fysiska arbetsmiljön ser ut i olika 

skolor. En del aha - upplevelser har kommit under tidens gång t.ex. att eleverna har enligt lag 

rätt till en bra skolmiljö enligt arbetsmiljölagen, men många ser nog inte elever som 

arbetstagare. 

 

Två av de skolor vi undersökt baserar sin verksamhet på en uttalad pedagogisk idé medan de 

andra två inte har någon uttalad pedagogisk idé. Vi kan se många skillnader mellan dessa 

skolor. I de skolor med en idémässig bas lyser inriktningen igenom i hela skolans inre och 

yttre miljö. Har man en pedagogisk profil vill man att den ska synas utåt. Tankar och 

medvetenhet som rektorer, pedagoger har når ner till barnens nivå.  

 

Efter studiens gång har vi blivit fullt medvetna om hur viktigt det är med en bra fysisk 

arbetsmiljö och att det finns många olika saker att tänka på när man inreder ett klassrum. 

Personligen tycker vi att det är viktigt att som färdiga pedagoger ha kunskaper om hur ett 

genomtänkt inrett klassrum kan vara och att man ger budskapet till eleverna att klassrummet 

är till för dem. Det är viktigt att det finns frihet för eleverna och pedagogerna att tillsammans 

utforma sitt klassrum. Genom att skapa bra förutsättningar för rätt färgval, rätt belysning, bra 

ljudnivå med en bra ventilation, lagom komplexitet och tilltalande material. Rektorn bör vara 

förankrad i verksamheten för att få en förståelse och tillföra medel till den fysiska 

arbetsmiljön.  
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Det är också viktigt att den arbetsmiljöansvarige (ofta rektorn) driver arbetsmiljöfrågor och är 

medveten om vem som ansvarar för vad, till exempel vad som är fastighetsägarens ansvar. 

Vi tror att en färgrik miljö med varierade former som tillåter sinnesrikt och kroppsligt 

utforskande gör att eleverna mer naturligt använder sig utav sin fantasi till att skapa. Detta kan 

vi själva se i elevernas målningar och våra observationer av skolornas klassrum.  

 

Undersökningen har uppmärksammat oss på att man kan lära sig mycket av olika pedagogiska 

inriktningar, man behöver inte uppfinna hjulet igen utan kan ta efter de goda exempel när det 

gäller att få en bra arbetsmiljö i klassrummet. En viktig lärdom är slutligen att mångfald är bra 

och vi har mycket att lära av varandra! 

 
Förslag till fortsatt forskning 
Området arbetsmiljö ar stort och viktigt eftersom vi tillbringar en så stor del av vår vakna tid 

på jobbet. Vi tycker oss ha hittat en del intressanta skillnader mellan skolorna och att just 

dessa skillnader mellan olika pedagogiska inriktningar i arbetsmiljön skulle vara ett intressant 

område att undersöka djupare genom vidare undersökningar. Att i större skala undersöka ifall 

det generellt finns skillnader i den fysiska arbetsmiljön i kommunala kontra fristående skolor 

skulle vara en naturlig fortsättning på denna studie. Det vore också intressant att koppla detta 

till den psykosociala arbetsmiljön vilket naturligtvis gör att undersökningens omfattning ökar 

högst markant. 

 

Ett annat område skulle vara att undersöka hur den fysiska arbetsmiljön påverkar barn med 

olika koncentrationssvårigheter eller hur den fysiska miljön kan påverka inlärningen hos 

barnen. Ytterligare ett annat intressant område vore att undersöka ”vad det blev av barnen” 

från de olika skolorna om kanske 15 år, har deras fysiska arbetsmiljö präglat vad de senare 

jobbar med? 
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                                                                                                              Bil.1. 
 

Intervjuguide:  Rektor/ytterst ansvarig 
 
1. Kan du berätta för oss hur ni tänker på denna skola kring arbetsmiljö? 
 
- vilka färger använder ni? Vem bestämmer? 
- möbler, hur tänker ni när ni köper in möbler 
- fönster 
 
2. Vad är viktigast när man renoverar en skola?  
 
- underhåll,  
- att det ska se fräscht ut  
-estetiska ? 
 
3. Finns det någon miljöverksamhet?  
 
- någon policy?  
-  någon arbetsgrupp som bevakar området?  
  
 
4.På vilket sätt avsätter ni medel till att uppnå förändringar i arbetsmiljön?
 
- pengar i budgeten? 
- söka efter anslag? 
  
 
5.Har ni planer på att förändra miljön inom den närmsta tiden? 
 
 
 
6. Finns det önskemål från personalen att de vill ändra sin arbetsmiljö som 

du känner till? 
 
  



 

                                                                                                               Bil. 2 
 
 

Intervjuguide: Pedagoger 
 

1. Kan du berätta för mig hur du upplever din fysiska arbetsmiljö i ditt 
klassrum. 

 
- färgsättning – skrikiga eller lugna 
- möbler – ergonomiska? 
- fönster – lagom med dagsljus? 
- bänkarna, kateder-  placering,  
-    ljudnivån acceptabel? – ventilationsbuller, annat störande ljud? 
 

 
2. Vad tror du speglar en god fysisk arbetsmiljö? 

 
 

 
 

     3.  Brukar du ändra om i klassrummet? 
 
Ja- Gör du det tillsammans med barnen alt. föräldrarna? 
Nej- Har du någon gång tänkt möblera om? 
 
 
 
 
 
  
 
 
(Om ekonomin kommer upp som en bromskloss till förändring). 
Har du någon gång försökt få medel uppifrån? 
Har du påtalat det för din chef?  



 

                                                                                                Bil.3 
Observationer 

 
 

 Waldorf Montessori Privat Kommunal 
Väggfärg 
 
 
 

    

Gardiner 
Mönster/färg 
 
 

    

Möbler 
Färg/trä 
 
 

    

Hög/låg 
Komplexitet 
 
 

    

Fönster 
Lampor 
 
 

    

Ljud/buller 
 
 
 

    

Privata  
helhetsintryck 
 
 
 

    

 
 
 



      Bilaga 4 
 
Waldorf 

 
 
 
 
 
  
 Montessori 

  
 
Fristående 

 
 
 
 
 
  
 Kommunal 

 



 

 
      Bilaga 5 
 

 
       
Klassrum Waldorfskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      Bilaga 6 
 

 
 
 
Klassrum Montessoriskola



 
Bilaga 7 

 

 
 
Klassrum i fristående skola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 8 
 

 
 
Klassrum kommunal skola 
 

 

 


