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Sammanfattning
Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse den sociala miljön på olika platser i
skolan har för elevers erfarenheter av dessa. Den sociala miljön är en miljö som i denna
uppsats består av den fysiska miljön på en plats, människors interaktion med denna fysiska
miljö, men också människors interaktion med varandra. I undersökningen har vi vänt oss till
högstadieelever i årskurs sju och nio på en F-9 (från förskola till årskurs nio) skola i en
mellanstor kommun i södra Sverige.

Metod
I detta examensarbete har vi valt att använda en visuell metod, kallad fotoelicitering där
eleverna fått fotografera med hjälp av sina mobilkameror platser i skolan de har positiva eller
negativa erfarenheter av. Dessa foton har sedan utgjort grunden för ett samtal med eleverna,
enskilt.

Resultat
Resultatet av denna studie visar att eleverna anser att den sociala miljön på en plats har
betydelse för deras positiva eller negativa erfarenheter av denna plats. Resultatet pekar på att
erfarenheterna av en plats beror på situation och vilka människor som vistas på platsen
samtidigt. Aspekter som ansetts ha betydelse för elevers erfarenheter och trivsel är bland
annat elevernas beteende, vuxnas närvaro och åldern på eleverna som vistas på en specifik
plats. I resultatet lyfts också aspekter i den fysiska miljön som viktiga för trivseln i skolan,
dessa är bland annat fräschhet i lokalerna, tillgång till mötesplatser, tilltalande inredning,
möblering och ljusinsläpp et cetera.

Nyckelord: social miljö, skolans fysiska miljö, elevers erfarenheter av plats,
fotoelicitering
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Abstract
Purpose
The purpose of this study is to examine which effect the social environment of different
places in school has on students’ experiences of these. The social environment is an
environment which, in this paper, refers to a physical environment at a place, people’s
interactions with the physical environment, and also people’s interaction with each other. In
the study we have chosen to focus on secondary school students in an F-9 (from preschool to
ninth grade) school in a medium-sized municipality of southern Sweden.

Method
In this study, we have chosen to use a visual method, called photo elicitation, in which
students photograph, with the help of their mobile telephone cameras, places around the
school which they have had either positive or negative experiences of. These photographs
have then been the basis for discussions with the students, individually.

Results
The results of this study show that the students believe that the social environment of a place
has an effect on their positive or negative experience of that place. Among other things, it is
visible in the results that the experiences of a place are dependent on both the situation and
which people are present. Other aspects that seem to have an effect on student’s experiences
and wellbeing include student behaviour, adult presence and the age of the students who are
present in a specific location. There are also some aspects of the physical environment which
are shown to be important for the wellbeing in the school. These are, among other things, the
cleanliness of the premises, access to meeting places, attractive furnishings, furniture and
lighting, et cetera.

Keywords: social environment, schools physical environment, students experiences of a
place, photo elicitation
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Inledning
Introduktion till ämnet
Skolan är en av Sveriges största arbetsplatser, en arbetsplats i ständig förändring (Rimsten,
2004). När det talas om skolan i förändring är vår uppfattning att det i största mån handlar om
faktorer som exempelvis bedömning, elevers betyg och olika inlärningsstilar et cetera. Dock
glöms en viktig aspekt bort när det talas om vilka faktorer som underlättar elevers inlärning,
enligt oss är denna viktiga aspekt elevers arbetsmiljö. När det väl talas om skolan som
arbetsplats och dess miljö är det vanligt att fokus endast ligger på de vuxna som är
verksamma i skolan, men sällan talas det om elevernas arbetsplats. Det var dessutom inte
förrän på 90-talet som elevernas arbetsmiljö började komma på tal över huvud taget (Schürer,
2006).
Precis som arbetsmiljöverket framhåller, är ”skolans uppgift att förmedla kunskaper, men om
vi mår dåligt blir det mycket svårare för oss att lära” (Arbetsmiljöverket, u.å, s. 8). Då barn
och ungdomar tillbringar stora delar av sin vardag i skolan blir det enligt Settergren (2003)
viktigt att en arbetsplats som skolan har en fungerande arbetsmiljö som upplevs trygg och
trivsam. Elevers välbefinnande har alltså betydelse på deras lärande (ibid.).
Det är under barndomen som grunden till våra värderingar läggs (Nordström, 1994). Vuxna
tolkar sin omgivning beroende på vilka minnen och föreställningar av platser som denne haft
under sin barndom (ibid.). På detta sätt tar eleverna med sig både positiva och negativa
erfarenheter in i vuxenlivet. Av denna anledning är det viktigt att eleverna upplever skolan
som trygg och trivsam, men också som en plats där goda sociala relationer eftersträvas (Gren
& Hallin, 2003). En god arbetsmiljö och ett bra skolklimat skapas inte på en dag, det är ett
arbete som kräver att många skilda aktörer är medverkande och samarbetar, däribland lärare
och elever (Nitzelius & Söderlöf, 2004). Platser, som exempelvis skolan, kan alltså komma att
väcka minnen och känslor hos människor, vilket beror på att vi förknippar något med platsen
(ibid.). På detta sätt kan platser komma att bli betydelsefulla för en individ beroende på vilka
personliga upplevelser hon där gjort (Gren & Hallin, 2003). Det brukar sägas att platser är
socialt konstruerade, det vill säga de existerar och skapas av deras invånare, och har olika
betydelser för olika människor (Knox & Marston, 2006). Platser kan bland annat bidra med
möjligheter för människor att skapa sociala relationer (ibid.). Med andra ord, går det, utan att
överdriva, säga att den miljö eleverna möter under skoldagen, kan spela stor roll för dem –
både inlärningsmässigt, men även känslomässigt.
Eftersom den miljö eleverna vistas i kan ha betydelse för dem både känslomässigt men också
inlärningsmässigt menar vi att denna uppsats blir intressant både ur ett kulturgeografiskt- men
också ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Kulturgeografin är den del av geografiämnet
som bland annat studerar samspelet mellan människan och den miljö hon vistas i (Gren &
Hallin, 2003). Eftersom vi läst kulturgeografi som en del av vår lärarutbildning har vi skapat
oss ett intresse för vilken betydelse platser i skolan kan ha för elevernas erfarenheter av dessa.
Med anledning av detta intresse har vi valt att i denna uppsats vända oss till just elever och
tillämpa en kvalitativ ansats där bland annat samtal med eleverna utgör fokus. En ytterligare
anledning till att vända sig till elever är att de, enligt oss, verkar hamna i skymundan när det
kommer till deras skolas utformning och verksamhet. Förhoppningsvis bidrar detta till större
möjlighet att kunna erbjuda eleverna den bästa sortens skola som främjar trivsel och lärande.
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Det skall dock påpekas att vi inte kommer att fördjupa oss nämnvärt i hur elevernas
erfarenheter av plats har betydelse för deras lärande utan fokusera mer på vad det är på
platserna som skapar positiva eller negativa erfarenheter hos eleverna.

Bakgrund
I detta avsnitt avser vi att först presentera vad styrdokumenten och skollagen nämner som har
koppling till området för denna uppsats. Detta är föreskrifter som de som arbetar inom skolan
har att rätta sig efter. Vi övergår till skolan som arbetsmiljö där bland annat arbetsmiljölagen
kortfattat presenteras men även viss annan litteratur som berör området. Vi vill med denna
bakgrund ge en inblick i vad som finns skrivet i lagar om hur skolans verksamhet skall
bedrivas men också andra infallsvinklar som enligt oss är av vikt att belysa för att uppnå en
god arbetsmiljö i skolan.

Styrdokument
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet nämns det att skolan skall sträva efter att vara
”en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (LPO 94, s 7). I
läroplanerna -94 och den nya läroplanen -11 för det obligatoriska skolväsendet nämns det
dessutom att verksamheten i skolan skall präglas av omsorg av den enskilde elevens
välbefinnande och utveckling, genom att aktivt motverka alla former av trakasserier eller
kränkande behandling som i skolan kan uppkomma (LPO 94, Lgr 11). De som verkar inom
skolan, det vill säga elever, lärare och annan skolpersonal, skall sträva efter att tillsammans
skapa en skola som inger känslor av trygghet och som först då kan bidra till en vilja hos
eleverna att lära (ibid.). När det kommer till den fysiska miljöns betydelse för skapandet av en
trivsam skola nämns endast att alla som verkar inom skolan skall ” främja elevernas förmåga
och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (LPO
94, s 13). Men även sträva efter att varje elev tar sitt personliga ansvar för bland annat sin
arbetsmiljö (LPO 94, Lgr 11). För att kunna sträva efter att eleverna skall kunna ta eget ansvar
över sin fysiska skolmiljö och arbetsmiljö anser vi att det är viktigt att eleverna kommer till
tals, deras åsikter och tankar måste prägla verksamheten i skolan. Skollagen (SkolL,
1985:1100) slår fast att de grundläggande demokratiska värderingarna skall genomsyra
skolans alla verksamheter. Vidare i lagstiftningen står det att ”var och en som verkar inom
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma
miljö” (SkolL, 1985:1100, 1 kap. 2 §), detta kan vi endast göra om vi lyfter arbetsmiljöfrågor
och diskuterar dem.

Skolan som arbetsmiljö
För att en arbetsplats som skolan skall fungera och främja trivsel och lärande är det viktigt att
både elever och skolans personal har en god arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen (AML, 1977:1160)
reglerar arbetsmiljön på olika arbetsplatser runt om i landet, så även skolans arbetsmiljö.
AML sätter ramarna för Arbetsmiljöverkets föreskrifter, vilka anger skyldigheter när det
kommer till arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2011). Lagens ändamål är att uppnå en god
arbetsmiljö genom att minska risken för olycksfall i arbetet och förebygga ohälsa (AML,
1977:1160, 1 kap. 1§). Det är viktigt att ha i åtanke att elever och vuxna i skolan inte påverkas
på samma sätt av brister i arbetsmiljön, detta bland annat eftersom skolan och dess lokaler
används olika av de båda grupperna (Nitzelius & Söderlöf, 2004). Vikten av att eleverna får
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chans att göra sin röst hörd vid planering av skollokaler lyfts idag fram som viktigt, eftersom
elever kan vara utsatta för risker i arbetsmiljön på annat sätt än de vuxna på skolan (ibid.).
Skolan är till för eleverna, det är i skolan de ska få kunskap, det är i skolan eleverna skall
formas till goda samhällsmedborgare (Settergren, 2003). Trygghet och stolthet är något alla
människor vill kunna känna på sina arbetsplatser anser Barnombudsmannen (BO, 2006).
Detta gäller även elever då skolan är den institution där de tillbringar en stor del av sin
vardag. Enligt Elevvårdsutredningens slutbetänkande nämns det att det måste finnas
elevinflytande för att kunna skapa trygghet (SOU, 2000:19). När elever får vara med och
bestämma, men även ta ansvar för sin skolmiljö kan förändringar komma till stånd. Begreppet
skolmiljö ses i utredningen som ett brett begrepp som omfattar allt ifrån skolans fysiska miljö
med lokalernas utformning till psykosociala faktorer som stämning, förhållningssätt eller grad
av inflytande. Det är individerna som vistas i skolans lokaler (elever, lärare och annan
skolpersonal) som tillsammans skapar en god skolmiljö genom deras förhållningssätt och
bemötande till varandra (ibid.).

Sammanfattning
I detta avsnitt har vi presenterat att skolan skall sträva efter att elever skall känna trygghet och
en vilja att lära, detta är ett strävansmål som både elever och skolans personal tillsammans
skall se till att jobba för. Varje individs välbefinnande skall stå i fokus, för att uppnå detta
skall alla som är verksamma inom skolan jobba för att elever tar sitt egna personliga ansvar
för sin sociala- och fysiska skolmiljö, men även arbetsmiljö. När det gäller skolan som
arbetsmiljö är elever omfattade av arbetsmiljölagen sedan -90 talet. Lagens uppgift är att se
till att en god arbetsmiljö främjas genom att bland annat förebygga ohälsa. Skolans uppgift är
framförallt att förmedla kunskap, men trivs inte eleverna på denna arbetsplats blir uppdraget
svårare att sträva mot. Skolan som arbetsmiljö kan upplevas olika av vuxna och elever på
skolan eftersom de använder skolans lokaler på olika sätt.
Med detta i bakhuvudet anser vi det viktigt att vända sig till elever i föreliggande studie. Det
är elevernas arbetsmiljö som skall upplevas trivsam och de skall där känna motivationen att
vilja lära. Ges elever möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter av sin skola kan det
förhoppningsvis bidra till att miljöer som upplevs negativa kan åtgärdas och bli mer positiva
där trygghet och trivsel finns.

Definition av begrepp
Detta avsnitt kommer beröra de olika begrepp som framträder i uppsatsen. Vi anser det vara
av vikt att definiera hur vi kommer förhålla oss till, och vilken betydelse vi väljer att lägga i
dessa. När vi presenterar de begrepp som vi anser är mest relevanta för oss, för vi vissa
teoretiska resonemang där vi anser att det behövs.

Miljö
Ett antal begrepp framträder i denna uppsats både när vi presenterar tidigare forskning (se
exempelvis miljö, skolmiljö, arbetsmiljö, fysisk miljö, social miljö, platser, lokaler, rummet et
cetera), men också när vi väljer att presentera vår studie och dess syfte. Användandet av
begreppen miljö, skolmiljö, arbetsmiljö, fysisk miljö och social miljö menar vi är
närbesläktade och i denna uppsats, på många sätt, integrerade med varandra. Begreppet miljö
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är brett och omfattar aspekter så som fysiska, sociala och kulturella egenskaper (Björklid,
2005). Definitionen av miljö påverkas av i vilket sammanhang begreppet används, men
används oftast när det handlar om samspel mellan människa och dennes omgivning (Miljö,
u.å). Då vår uppsats har stark koppling till skolan kommer begreppet miljö användas i detta
sammanhang, begreppet kommer därför inte ha betydelsen ”natur”, som det annars kan
associera till. En miljö kan både upplevas objektivt och subjektivt. En objektiv miljö är den
faktiska fysiska miljön som kan mätas, tillexempel med hjälp av läge och i relation till andra
miljöer (Björklid, 2005). En subjektiv miljö handlar istället om varje individs upplevelse av
miljön de vistas i, och hur individen sen reagerar på denna (Andersson, 1992). Skillnaden
mellan en objektiv miljö och en subjektiv miljö är att den objektiva kan vara densamma för
alla individer som vistas i denna, en subjektiv miljö skiljer sig istället från individ till individ
och från tillfälle till tillfälle (ibid.).

Rum och plats
Inom kulturgeografin är rum ett centralt begrepp. Rum är konstruerade av människor och
samhälle (Gren & Hallin, 2003). Rum som begrepp har en mängd betydelser, ur en absolut
rumsuppfattning ses rum som en slags behållare i vilken olika händelser utspelar sig (ibid.).
Ur en relationell rumsuppfattning ses istället rummet som socialt konstruerat och består av
”ting-och-relationer” (ibid. s. 222). Skolbyggnaden i sig kan ses ur en absolut
rumsuppfattning, men eftersom vi är intresserade av elevernas erfarenheter av olika platser på
skolan, både inne i skolbyggnaden men också ute på skolgården, blir det av större betydelse
att utgå från en relationell rumsuppfattning, där människor interagerar med varandra, med den
fysiska byggnaden och den rumsliga utformningen (Gren & Hallin, 2003). För att lyfta fram
den relationella rumsuppfattningen i vår uppsats har vi valt att använda oss av begreppet
social miljö. Detta begrepp innefattar enligt oss precis det som lyfts fram med den relationella
rumsuppfattningen, med skillnad att vi använder oss av begreppet plats istället för rum. En
vanlig uppfattning bland kulturgeografer är att sociala relationer mellan människor alltid äger
rum någonstans (Gren & Hallin, 2003). Detta gör att det finns en relevans i att tala om social
miljö som bestående av den fysiska miljön på en plats, människors interaktion med denna
fysiska miljö, men också människors interaktion med varandra. Begreppet fysisk miljö
används av Skantze (1989) för att beteckna skolbyggnaden, dess inredning och utsmyckning,
men också de områden runt skolan som eleverna utnyttjar, detta anser vi är en användbar
begreppsdefinition. Det kan också vara av vikt att påpeka att begreppet estetik används för att
beteckna den fysiska miljöns utseende och utsmyckning (se t ex Cold, 2003). Anledningen till
att vi använder oss av begreppet plats istället för rum beror på att vi anser att plats är ett mer
konkret begrepp än rum som enligt oss är mer abstrakt. Det skall påpekas att en stor del av
litteraturen vi presenterar gör skillnad mellan användningen av social miljö och fysisk miljö,
men när vi använder oss av begreppet social miljö i vår studie tar vi stöd i ovanstående
argument.

Plats och känsla för plats
En plats uppstår genom individers närvaro (Gren, Hallin & Molina, 2000). Människor
upplever och tolkar det som finns runt omkring dem vilket gör att varje människa har en
subjektiv uppfattning av en plats (ibid.). Platser är specifika geografiska miljöer med
utmärkande fysiska, sociala och kulturella egenskaper (Knox & Marston, 2006). Sättet på
vilket individer betraktar och upplever olika platser varierar med tiden och mellan vilka som
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betraktar den (Shumer-Smith & Hannam, 1994). En individs relation till en plats har
förmågan att förändras vilket leder till att våra upplevelser av en plats inte är konstanta (ibid.).
Pojkar och flickor, på samma sätt som barn i olika åldrar, har olika uppfattningar om samma
platser på en skola (Bliding, Holm & Hägglund, 2002). På plaster lär sig människor vilka de
är, hur de skall tänka och bete sig, platser kan alltså ha betydelse för individers utveckling
(Nordström, 1994). Vissa individer blir djupt rotade på en viss plats och känner välbefinnande
och trygghet av att tillhöra exempelvis ett visst bostadskvarter, eller en viss arbetsplats där de
känner sig hemma (Relph, 2008). Andra individer känner istället att de blir avskräckta av
denna familjaritet och reser gärna till många olika platser (ibid.). Ett begrepp som är vanligt
förekommande i kulturgeografin är ”sense of place” eller ”känsla för plats”. Begreppet
beskrivs av Knox och Marston (2006) som ”de känslor som väcks hos människor som ett
resultat av erfarenheter och minnen som de kopplar till platser [vår översättning]” (Knox &
Marston, 2006, s. 33).
Detta begrepp blir användbart i denna uppsats då eleverna i vår studie delger sina erfarenheter
och minnen av platser som eventuellt väcker vissa typer känslor hos dem. Vårt val att använda
oss av begreppet erfarenheter kommer nedan att kortfattat diskuteras.

Erfarenheter och upplevelser
En del av den forskning och litteratur (se t ex Nordström, 1994) vi läst använder ofta
begreppen ”erfarenheter” och ”upplevelser” parallellt, det görs ingen större åtskillnad trots att
begreppen har vissa olikheter. Om vi dessutom slår upp ordet ”experience” i en engelsk
ordbok är översättningen både erfarenhet och upplevelse (Oreström, 1995). Anledningen till
att vi har valt att använda oss av erfarenheter som begrepp beror på att vi anser att upplevelser
är något en individ gör i nuet och därför kan vara svåra att fånga i efterhand. Erfarenheter är
istället något som eleverna kan se tillbaka på, det vill säga upplevelser de har gjort. Trots att
vi avser använda oss av erfarenheter som begrepp för denna uppsats kommer begreppet
upplevelser också att nämnas, framförallt när vi behandlar forskning och litteratur och då
sammanhanget fordrar att vi använder oss av detta begrepp istället.

Positiva och negativa erfarenheter av plats
Vi talar om positiva och negativa erfarenheter eftersom dessa två begrepp ökar chansen att vi
kan fånga de nyanser som kan uppkomma i samtalet med eleverna om deras erfarenheter av
olika platser i sin skola. En utgångspunkt är att vi anser att en individ trivs på en plats när
denne har positiva erfarenheter av platsen. I missivbrevet (Bilaga 1) har vi förklarat syftet
med studien genom att använda oss av ”gillar” och ”undviker” som begrepp för att eleverna
och deras målsmän mer konkret skulle förstå vad vi var ute efter med studien. Anledningen
till detta är att vi i ett tidigt skede av uppsatsen hade ett behov av att konkretisera vad vi
ämnade undersöka i denna studie, och då föll valet på dessa begrepp. Valet av begrepp kan
medföra att elevernas berättelser inte blir lika nyanserade som de kunnat bli om vi presenterat
studien med hjälp av andra begrepp, exempelvis platser som erfars ”positiva” och ”negativa”.
Men då vi riktar oss till elever på högstadiet ville vi använda begrepp som vi anser att de kan
relatera till och förstå. Vår förhoppning är att denna eventuella problematik inte blir
avgörande för studiens resultat.
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Syfte och frågeställningar
Med föreliggande studie avser vi att lägga fokus på elevers berättelser om sina erfarenheter av
olika platser i sin skola. Det finns en relevans i att vända sig till elever eftersom dessa enligt
oss alltför sällan kommer till tals när det gäller deras skola. Eftersom eleverna vistas i skolan
stora delar av sin vardag är det viktigt att de trivs där för att kunna uppnå lärande. Områden
som erhållit uppmärksamhet på senare tid handlar om hur skolors fysiska miljö, skolklimat
och estetik har inverkan på elevers studieresultat (jmf Björklid, 2005; Uline & TschannenMoran, 2008; Cold, 2003). En individs upplevelse av en miljö påverkas inte bara av miljöns
utformning, utan även av det sociala samspel som uppstår där (Knox & Marston, 2006). Med
detta sagt blir det mer intressant att tala om den sociala miljön i skolan, en miljö som enligt
oss består av den fysiska miljön på en plats, människors interaktion med denna fysiska miljö,
men också människors interaktion med varandra. Då vi anser att trivsel i skolan underlättar
lärande, vilket också konstaterats i en del undersökningar, vill vi undersöka vilken betydelse
den sociala miljön i skolan har för elevers trivsel. Detta gör vi genom att höra elevers
erfarenheter av olika platser i sin skola.
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse den sociala miljön på olika platser
har för elevers erfarenheter av dessa.
Med utgångspunkt ur detta syfte kommer vi att med hjälp av en kvalitativ ansats vända oss till
högstadieelever i årskurs sju och nio på en F-9 (från förskola till årskurs nio) skola i en
mellanstor kommun i södra Sverige.
Mer specificerat är det frågor vi söker svar på:
• Vilka platser på skolan identifierar eleverna som betydelsefulla för deras erfarenheter?
• Hur beskriver eleverna sina erfarenheter av de olika platserna?
• Varför har eleverna dessa erfarenheter av platserna?

Tidigare forskning och litteraturöversikt
Nedan presenteras den tidigare forskning och litteratur vi anser relevant för vår studie. När det
gäller tidigare forskning som gjorts på området kommer vi framförallt att presentera en
undersökning i taget, men studier med liknande utgångspunkt förs samman under lämplig
rubrik. Detta anser vi skapar en tydligare struktur i denna del av uppsatsen. I övrigt
presenteras den litteratur som finns med i detta avsnitt, även den, under lämpliga rubriker. Vi
avslutar varje del med en kommentar om avsnittets relevans för vår uppsats.

Plats- och åldersidentitet
Både den fysiska miljön och det sociala samspel som finns på platsen kan bidra till skapandet
av en så kallad platsidentitet (Nordström, 1994). Det är när en plats blir meningsfull för en
individs identitet som begreppet platsidentitet gör sig gällande (Björklid, 2005). Individers
föreställningar, känslor och minnen samverkar då det handlar om deras upplevelser av platser
(Bjurström, 2004). Även olika faktorer i miljön så som sociala, kulturella och fysiska, får
olika stor påverkan på individerna som vistas i miljön (Björklid & Fischbein, 1996). Det finns
en hel del olika aspekter som har betydelse för hur individer upplever platser, en av dessa
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aspekter är ålder. Människor i olika åldrar har olika erfarenheter av platser, dessutom är vissa
platser endast tillgängliga för en viss åldersgrupp (Pain, 2001). Eftersom människan ofta har
valet att antingen gilla eller undvika en plats kan det på platser skapas mönster av olika
åldersidentiteter, det vill säga åldern på de individer som uppehåller sig på platsen. Detta kan
exempelvis konstateras när vissa åldersgrupper inte väljer att vistas på en specifik plats då
platsen befolkas av en grupp individer i en annan åldersgrupp. Individer i olika åldrar kan
också ha olika platstillhörigheter där platser bland annat är utformade för den aktuella
gruppen, som exempelvis skolor eller bostadsområden för äldre (ibid.).
Ovanstående resonemang anser vi kan kopplas till skolan och de som nyttjar skolan, det vill
säga elever och skolpersonal. Skolan utgör en begränsad yta där många olika individer i
många olika åldrar skall fungera tillsammans. Därför menar vi att det är viktigt att ha en
inblick i vilka faktorer som kan ha betydelse för individers erfarenheter av olika platser.

Den fysiska miljöns betydelse för lärande
Nedan kommer en redogörelse för den litteratur och forskning som kan knytas till skolan, den
fysiska miljöns betydelse för lärande och vad elever har för erfarenheter av den fysiska miljön
i skolan. Vi börjar med att presentera både amerikansk, norsk och svensk forskning om den
fysiska miljöns betydelse för lärande. Här har vi funnit två teman; ”Generella betydelser för
elevers välmående och lärande” och ”Specifika betydelser för elevers studieresultat” som vi
valt att använda oss av för att strukturera upp detta avsnitt. När det gäller de begrepp som
presenteras nedan, se exempelvis ”kvaliteten på skolors lokaler” och ”fysiska egenskaper” har
vi försökt översätta de engelska begreppen till vad som passar i sammanhanget. Vi har
dessutom valt att i vissa fall presentera de engelska och norska begreppen inom parentes för
att ge läsaren den ursprungliga betydelsen.

Generella betydelser för elevers välmående och lärande
Uline och Tschannen-Moran (2008) menar att det är samspelet mellan den fysiska- och
sociala miljön (som i denna studie kallas skolklimat) i skolan som tillsammans har en
inverkan på elevers studieresultat. Enligt forskarna har sambandet mellan kvaliteten på
skolors lokaler (quality of school facilities) och elevers studieresultat redan konstaterats i en
rad undersökningar. Men i denna amerikanska studie fanns det ett intresse hos forskarna att gå
ett steg längre och undersöka vilken betydelse skolklimatet har för detta samband. De
presenterar sin hypotes om att förfallna, trånga, otrivsamma skolbyggnader bland annat leder
till låg moral och negativa attityder bland elever och lärare, vilket ger ett negativt skolklimat
som i sin tur påverkar elevernas studieresultat. I denna enkätundersökning deltog 1134 lärare
från 80 amerikanska mellanstadieskolor och delgav sina uppfattningar om bland annat
kvaliteten på skolans lokaler och skolklimat. Detta resultat jämfördes sedan med bland annat
data på elevers studieresultat. Resultatet av undersökningen visade att skolklimatet var en
bidragande faktor i vilken inverkan kvaliteten på skolors lokaler har på elevers studieresultat.
De menar att när skolbyggnader är otillräckliga och slitna är risken större att lärarnas
engagemang för eleverna blir lidande, även elevernas engagemang påverkas negativt eftersom
de inte trivs, på detta vis blir lärandet negativt påverkat (ibid.).
I en uppföljande studie på den ovan presenterade försökte Uline, Tschannen-Moran och
DeVere Wolsey (2009) att gå ett steg längre och undersöka hur en kombination av en
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skolbyggnads fysiska egenskaper (physical properties) och skolklimat påverkar undervisning
och lärande. I denna studie vände de sig till framförallt elever, lärare och föräldrar på två olika
mellanstadieskolor i USA. Forskarna tillämpade olika intervjumetoder (individuella-,
fokusgrupp- och fotointervjuer) med 20 elever på respektive skola, det gjordes också olika
”gåturer” (walk-through) med deltagarna på respektive skola för att kunna ta del av deras
intryck av skolmiljön. Sammanfattningsvis pekade resultatet på att båda skolorna hade ett, av
deltagarna, positivt upplevt lärandeklimat och positiva byggnadskvaliteter, mer än 50 procent
av eleverna hade dessutom höga studieresultat. Från den empiri som samlats in
utkristalliserade sig ett antal övergripande teman som var relaterade till byggnadskvaliteter,
dessa var bland annat rörelse (movement), estetik, ljusinsläpp och ljussättning, flexibla
klassrum och säkerhet. Tillgången på dessa egenskaper i skolorna upplevdes positivt av
deltagarna i undersökningen. Några av de utsagor som deltagarna delgett forskarna kan
kortfattat sammanställas under vissa av dessa teman. Vad gäller rörelse i byggnaden hade en
rektor på en skola sett till att skolans entré skulle vara välkomnande, med bänkar där eleverna
kunde sitta, och blommor för att det skulle upplevas trevligt att komma in i skolan. Denna
entré blev en mötesplats för eleverna där de kunde samlas olika tider på dagen, en plats där
eleverna också kunde skapa kontakt med besökande föräldrar och personal på skolan. Breda
korridorer lyftes också fram i resultatet som positivt för rörelsen i skolbyggnaden då de bidrog
till att ett stort flöde av elever i samma lokaler blev hanterbart. Elever beter sig bättre när
miljön de omges av är varm och välkomnande, menade flera av de vuxna deltagarna, av denna
anledning har lärarna och rektorerna på skolorna sett till att försöka skapa en så trevlig
atmosfär i skolan som möjligt. Fräscha och välskötta lokaler ansågs av deltagarna ha
betydelse för kvaliteten på undervisning och lärande. Föräldrar till elever på båda skolorna
lyfter fram att sättet på vilket skolbyggnaden tas om hand sänder budskapet ”You are
important and we want you to learn” till eleverna (Uline et al., 2009, s. 413). En ytterligare
aspekt som kom fram i undersökningen var att eleverna ansåg att det fanns ett stort behov av
att kunna känna säkerhet och trygghet i skolan. Här nämndes bland annat möjligheten för
skolpersonal att kunna ha överblick över stora områden samtidigt, ljussättning, möjligheten att
kunna röra sig i lokalerna utan att inskränkta på en annan individs personliga utrymme som
viktiga faktorer. Det skall dock tilläggas att eleverna också hade ett behov av platser i skolan
som var av ett mer privat slag. På denna plats slapp de bli avbrutna av vuxna och kände att de
kunde umgås relativt förutsättningslöst med sina vänner, ett exempel på sådan plats var
skolornas kafeteria. Slutligen ansågs tillämpningen av beteendenormer i skolorna som viktigt
av eleverna för att det i skolan skulle råda ett positivt lärandeklimat och där eleverna kände
sig trygga (Uline et al., 2009).
De positiva egenskaper i skolmiljön som presenterades ovan har också påvisats i en studie
gjord av Cold (2003). I denna studie har lärare och elever liknande uppfattningar om att det
finns vissa positiva fysiska egenskaper (egenskaper i de fysiske omgivelser) i en skolas
utformning som har en viss betydelse för välbefinnande och lärande. De egenskaper som
deltagarna i denna studie lyfter fram som positiva är när skolor är rumsligt öppna, flexibla och
stimulerande, när lokalerna har mycket dagsljus och är harmoniska med varierande färger,
växter och har en attraktiv inredning som är fräsch. Detta har Cold kommit fram till genom en
omfattande studie med bland annat ”gåturer” där elever och lärare har fått delge sina intryck
om skolans utformning (ibid).

14

Specifika betydelser för elevers studieresultat
Enligt Tanner (2008) har undermåligt skick på skolans lokaler (school facilities) och olämplig
skoldesign en negativ influens på elevers studieresultat. I denna amerikanska studie
undersöktes till vilken grad olika designegenskaper (design variables) i skolan har inverkan på
elevernas studieresultat. I en enkät fick de deltagande 11500 grundskoleeleverna uppskatta till
vilken grad olika designegenskaper återfanns i skolan, ett exempel hämtat från enkäten är hur
mycket utrymme deltagarna uppskattar att det är i korridorerna på en skala från lite utrymme
till stort utrymme. Enkäten var strukturerad utefter fyra övergripande teman av mönster i
designen (design patterns), vilka efter undersökningens genomförande analyserades för att
eventuellt finna ett samband med elevers studieresultat. De teman som analyserades var bland
annat rörelse i byggnaden, stora mötesplatser, dagsljus och sk. ”Instructional Neighborhoods”
(som är en plats som innehåller både stora och små grupprum, platser för flexibel användning
eller arbetsrum). Svaren på dessa enkäter jämfördes sedan med elevernas resultat på ITBS
(Iowa Tests of Basic Skills), som är en form av test som görs nationellt. Resultatet visade att
förekomsten av de olika designegenskaperna korrelerade positivt med elevers studieresultat,
vilket alltså gällde alla 24 grundskolor. En brist med undersökningen är att det inte gick att
fastställa kausala samband (orsakssamband) utan studien kunde endast påvisa att det fanns ett
samband mellan förekomsten av vissa designegenskaper och elevers studieresultat (ibid.).
Skollokalernas betydelse för skolans verksamhet och elevernas resultat har analyseras i en
rapport gjord av Svenska Kommunförbundet (2003). I en enkätundersökning var syftet att
undersöka elevers, lärares och rektorers omdömen av olika kvalitetsfaktorer i skolan såsom
ledning, lärarkompetens, fysisk miljö och läromedel. Dessa kvalitetsfaktorer har blivit
skattade på en skala av deltagarna i undersökningen och därefter har det gjorts en beräkning
på hur värdet på kvalitetsfaktorerna påverkar elevernas studieresultat. Analysen av detta
förfarande visade att det fanns en god korrelation mellan skolans kvalitet och studieresultaten
hos eleverna. Ju högre en kvalitetsfaktor blivit skattad desto högre var studieresultaten hos
eleverna. Ett av resultaten enkäterna visade på var att upplevelserna av skolans lokaler skiljer
sig åt mellan skolpersonalen och eleverna. Eleverna framhöll den fysiska miljön som den
viktigaste kvalitetsfaktorn i skolan, och framhöll framförallt lokalernas renhållning som
viktigare än lokalernas planlösning och struktur (ibid.).
Som ovanstående undersökningar och resonemang belyser har den fysiska miljön en viss
betydelse för elevers lärande. Oftast presenteras resultaten som att den fysiska miljön har
betydelse men går inte in på djupet och undersöker hur den har betydelse. Därför anser vi att
det kan vara av vikt att låta elevernas intryck komma i fokus när det gäller skolan och dess
fysiska miljö. Nedan presenteras olika studier som satt eleverna i centrum och försökt nå en
insikt när det gäller elevernas intryck av sin skola och dess fysiska miljö.

Elevernas erfarenheter av den fysiska miljön i skolan
I en svensk enkätundersökning som gjordes på uppdrag av Barnombudsmannen undersöktes
elevers inställningar till sina liv (BO, 2005). 1900 elever från årskurserna två till nio på
grundskolan deltog i undersökningen. En del av resultatet från undersökningen behandlar
elevernas inställning till deras skola och skolans fysiska miljö. Enkätsvaren visade att knappt
60 procent av eleverna var tillfredsställda med den fysiska miljön och fick ett av de lägsta
värdena i undersökningen. I undersökningen uppkom det att yngre barn generellt är mer nöjda
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med sin skolas fysiska miljö än deras äldre kamrater. Eleverna var minst nöjda med
toaletterna i skolan, inte heller skolmatsalen fick ett bra betyg i undersökningen (ibid.). En
annan enkätundersökning som även den gjordes på uppdrag av BO undersökte istället elevers
arbetsmiljö (BO, 2006). I denna undersökning erhölls 779 svar från både elever i grundskolan
(utgjorde 96 procent av svaren) och gymnasieelever (utgjorde fyra procent av svaren) från 17
olika skolor i landet. Resultatet av undersökningen visade upp en variation i elevers nöjdhet
med skolans lokaler. Vissa ansåg att deras skola var fin, andra att den var ren och fräsch
medan andra istället ansåg att deras skola var smutsig och sliten. När det kommer till
uppehållsrummet var mer än hälften av de yngre eleverna nöjda, när det gällde 13-14
åringarna var det 80 procent som var nöjda. Elva procent av eleverna hade inget uppehållsrum
på sin skola, detta gällde framförallt de yngre eleverna. Här tycks åldern på eleverna vara
avgörande för nöjdheten och tillgången på uppehållsrum i skolan. Ett resultat från
undersökningen som är anmärkningsvärt är att en stor del elever undviker att gå på
skoltoaletterna under skoldagen. Trots att de flesta eleverna svarar att de får vara ifred på
toaletterna är det elva procent av eleverna som alltid håller sig hela dagen för att undvika
toaletterna och 10-20 procent undviker toaletterna ofta eller ibland. Eleverna lyfte fram att det
främst var osäkerhetskänslor under toalettbesöken och dörrlåsen som hade störst inverkan på
varför de undvek toaletterna (ibid).
Skantze (1989) har i en undersökning försökt fånga upp elevers synsätt, uppfattningar och
användning av byggnadsmässigt olika miljöer. I undersökningen har elever från tre olika
skolor (en låg- och mellanstadieskola, en högstadieskola och en skola med alla dessa stadier
representerade) runtom i landet, som är byggda olika år under 1900-talet, utgjort urvalet. I
undersökningen fick eleverna först skriva en uppsats om sina intryck av skolans miljö vilken
följdes upp av intervjuer. Utifrån empirin har Skantze fått fram att barn och ungdomar skapar
mening av den fysiska miljön med hjälp av sina sinnen. Elever i de lägre årskurserna har
belyst aspekter där de upptäcker möjligheter i skolmiljön som de kan använda sig av. Ett
exempel på detta är korridorerna i skolan som enligt eleverna kan användas för att gömma sig,
sitta på hyllor, använda korridoren som mötesplats och sitta under trappor som erbjuder skydd
där elever kan få vara för sig själva. Högstadieeleverna menar istället att korridorerna ger dem
omväxling, det är en plats där de träffar andra elever och umgås, där de kan röra på sig men
där det också blir trångt när det vistas mycket folk vid skåpen samtidigt. I studiens empiri blir
uppehållsrummen också belysta som en plats där eleverna samlas för att umgås och spela spel.
De elever på en skola som saknar uppehållsrum efterlyser ett sådant då de anser att det behövs
för att underlätta för eleverna att umgås. Estetiken i skolan är en annan aspekt som framhålls i
studien som något eleverna värdesätter. När det gäller klassrummen menar de äldre eleverna
att upplevelsen av rummet kan bero på vilket skolämne som är förknippat med rummet (ibid.).
Bliding et al., (2002) har utfört en undersökning, på uppdrag av Skolverket, som de valt att
dela upp i tre delstudier. I undersökningen har de vänt sig till ca 100 elever som kommer från
fem grundskolor (låg-, mellan- och högstadiet) och en gymnasieskola i olika delar av Sverige.
Eleverna har samtalat om sin skolvardag i mindre grupper handledda av en av forskarna. I
första delstudien lyfte de yngre eleverna framförallt fram platser utomhus som otrygga, där
framförallt skolgården och platser långt ifrån elevernas klassrum upplevdes mest otrygga.
Även i denna studie är det återigen skoltoaletterna som står i fokus för olustkänslor och
känslor av otrygghet. Det är framförallt bristen på renhållning av toaletterna som lyfts fram
som en av orsakerna till varför platsen upplevs som den görs. De platser eleverna ansåg
otrygga var framförallt platser där det fanns en rädsla bland eleverna att bli slagna, jagade,
inlåsta och trakasserade. Även osäkerhet på grund av att ingen vuxen var närvarande på
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platsen var också ett vanligt svar av eleverna i undersökningen. När det kommer till
maktförhållanden i skolan nämnde de yngre eleverna att de gärna undviker att vara med i
rastaktiviteter där äldre elever är med, dessa äldre elever anses också ha störst makt över
utrymmena på skolorna. I den andra delstudien riktade forskarna sig till elever på högstadiet
och fokuserade samtalen mer på kränkande handlingar och var på skolan dessa uppstår.
Empirin visade att eleverna upplevde vissa korridorer som riskabla. Eleverna nämnde att de
kunde ”röra sig tryggt i den egna korridoren men att det var riskabelt att ge sig in i en annan
korridor” (Bliding et al., 2002, s. 22). Det framkom att ålder och antalet år eleven gått på
skolan var betydande faktorer som påverkade hur eleverna upplevde känslan av säkerhet i
skolan. Eleverna lyfte också fram i samtalen att det var brist på utrymmen där de kunde möta
andra elever i skolan. Ett intressant resultat från delstudie två var att högstadieeleverna ansåg
att kränkande handlingar inte kan knytas till specifika platser utan mer hör ihop med situation
och vilka personer som vistas på platsen samtidigt. Delstudie tre som vände sig till
gymnasielever var mindre omfattande och sammanfattar hur eleverna sett på sin skolgång. De
resultat som lyfts fram stämmer till ganska stor del överens med resultaten från tidigare
delstudier, bland annat vikten av vuxnas närvaro (Bliding et al., 2002).
De Jong (2008) menar att det är viktigt att tänka på hur olika lokaler utformas och deras
placering i skolan eftersom det signalerar till brukarna hur de bör använda sig av dessa
lokaler. Ett exempel på detta kan vara att avsaknaden av uppehållsrum leder till att elever
söker sig till andra platser där de kan tillbringa sin rast, oftast korridorer et cetera.
Utformningen av skolans lokaler påverkar vilka aktiviteter som där sker. Det nämns i artikeln
att vissa platser som exempelvis trånga utrymmen, eller lokaler som är i skymundan där
sannolikheten är låg för att bli upptäckt ”är mer lämpliga än andra för oönskade aktiviteter
som bråk och mobbning” (de Jong, 2008, s 31). För att undvika att oönskade aktiviteter skall
uppstå kan den fysiska miljön på vissa platser ändras, men eftersom detta många gånger kan
vara svårt kan vuxennärvaro istället vara en lösning för att undvika konflikter mellan elever
(de Jong, 2008). Även i ett pressmeddelande från Skolverket (2002) nämns vikten av vuxnas
närvaro, förekomsten av kamratstödjare och deras arbete som viktigt för att skapa trivsel i
skolan. Det anses ovanligt att det inträffar våldsbrott i skolan om det finns vuxna i närheten
(Skolverket, u.å.). Då vuxna visar att de är där och bryr sig, genom att exempelvis hälsa på
eleverna i korridorerna på rasterna, kan våld uppmärksammas och förhoppningsvis förhindras
(ibid.).

Sammanfattning
En del av studierna ovan konstaterar att det finns samband mellan den fysiska miljön i skolan
och elevernas studieresultat. När det kommer till vilka generella betydelser den fysiska miljön
har för elevers välmående och lärande är det framförallt skolors fräschhet som lyfts fram som
viktigt, om skolor är välskötta påverkar detta skolklimatet som i sin tur bidrar till goda
möjligheter för eleverna att lära. Andra faktorer som konstaterats positiva av deltagare i
undersökningar är tillgången på utrymme för rörelse (movement), estetik, ljusinsläpp, flexibla
klassrum och säkerhet. En ytterligare faktorer som har betydelse för elevers välmående och
lärande är att elever och personal följer de beteendenormer som finns på skolorna. När det
kommer till vilka specifika betydelser den fysiska miljön har för elevers studieresultat har
ungefär samma resultat som ovan presenterade konstaterats. Elever uppskattat den fysiska
miljön i skolan som den viktigaste kvalitetsfaktorn, här framhölls framförallt lokalernas
renhållning som viktigare än lokalernas planlösning och struktur. Andra faktorer som hade
betydelse för elevernas studieresultat var tillgången på utrymme i byggnaden för rörelse, stora
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mötesplatser, dagsljus och sk. ”Instructional Neighborhoods”. När vi kommer till elevernas
erfarenheter av den fysiska miljön i skolan går det att tyda vissa generella drag. När det
kommer till den fysiska miljön efterfrågar eleverna mötesplatser i skolan där de kan umgås
med varandra. Toaletter lyfts framförallt fram som smutsiga och otrygga där låsen inte
fungerar. Korridorerna upplevs varierande, vissa elever ser möjligheten till mötesplats, medan
andra elever upplever platsen som trång och att det kan vara riskabelt att vistas där. Vuxnas
närvaro i skolan anses vara viktig för att exempelvis förhindra våld och trakasserier. Däremot
anses det att kränkande handlingar inte kan knytas till specifika platser utan mer hör ihop med
situation och vilka personer som vistas på platsen samtidigt. Åldern på eleverna som vistas på
en viss plats är en aspekt som har betydelse för vilka erfarenheter elever har av platser.

Metod
Följande avsnitt kommer att behandla vald metod, tillvägagångssätt för insamling av data och
det urval författarna gjort. Då vår valda metod har en viss teoretisk anknytning kommer vi i
detta avsnitt också tydliggöra hur vi ser på detta. Vidare kommer även de etiska aspekter som
vi tagit hänsyn till att behandlas. Sist i denna metoddel kommer vi att presentera kortfattat hur
vi resonerar kring studiens överensstämmelse, pålitlighet och generaliserbarhet.

Metodval
På senare tid har fler forskare valt att använda sig av visuella metoder som i vissa fall följts
upp med intervjuer (Uline et al., 2009, Mitchell, 2008). En metod som både är visuell och som
följs upp av intervjuer är ”fotoelicitering” (Rasmussen, 2004). I denna metod samtalar
intervjupersonen och forskaren med utgångspunkt ur de fotografier som intervjun bygger på,
och som tagits av forskaren eller intervjupersonerna. Vid utövandet av fotoelicitering nämns
det att ”man håller fast vis en fenomenologisk förnimmelse” (Harper, 1983:20 i ref.
Rasmussen, 2004, s. 280). I den fenomenologiska traditionen är utgångspunkten människan
och dennes livsvärld som förklaras som en erfarenhetsvärld som människan har med sig
genom livet, och som styr hennes agerande (Gren & Hallin, 2003). Fotoelicitering som metod
inspireras alltså till viss del av fenomenologin eftersom den utgår från människan där
”informanterna förklarar vad föremålen på bilden betyder, varifrån de kommer och vad som
eventuellt saknas” (Rasmussen, 2004, s. 280). När det gäller visuella metoder menar Aspers
(2004) att fenomenologin kräver en kunskap om ”bildens kontext som hur människor
uppfattar bilder” (s. 59). För att nå denna kunskap menar Aspers (2004) att fotoelicitering
lämpar sig bäst som metod. Det finns vissa fördelar med att använda fotografier som
hjälpmedel i en intervju, bland annat kan fotografierna leda till att informanterna har lättare att
delge sina erfarenheter då minnet stimuleras eftersom det finns något konkret, som
fotografier, att förhålla sig till (Rasmussen, 2004). Dessutom leder det ofta till att ”isen mellan
forskare och barn bryts snabbt” (ibid. s. 281). Genom att låta informanter ta foton kan
forskare få tillgång till och mer kunskap om en kontext som de själva inte har möjlighet att
delta i (Pink, 2007). Eftersom studiet av andra individers erfarenheter ofta anses vara
abstrakta fenomen (Patel & Davidson, 2003), underlättar det att ha foton som eleverna tagit
för att få en mer konkret bild av deras verklighet. Det är dock viktigt att tänka på att foton
aldrig kan bidra med en ”sann” bild av verkligheten. Vi kan alltså inte förvänta oss att förstå
någon annan individs verklighet och erfarenheter (Bjurström, 2004), kanske framförallt för att
det inte finns någon möjlighet att träda in i informanternas minnen och uppleva det dem gjort.
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I viss litteratur talas det om intervjuer och samtal som synonymer (se t ex Patel & Davidson,
2003). Det kan dock vara komplicerat att tala om intervjun som ett samtal eftersom samtal
sker dagligen och kan ge ett intryck av att vara mindre genomtänkt eller dåligt strukturerat
(Trost, 2005). Det krävs dessutom ett visst övervägande när det gäller intervju- eller
samtalsförfarandet. Trost (2005) menar att det är viktigt att undvika att definiera begrepp åt de
deltagande i studien eftersom de inte skall bli färgade av forskarens åsikter. Vidare menar
Trost att det är viktigt att överväga om enskilda intervjuer eller gruppintervjuer lämpar sig
bäst då vi som forskare har tystnadsplikt gentemot de som deltar i studien, men det går inte att
kräva tystnadsplikt av informanterna gentemot varandra (ibid.).
När det gäller hur vi ställer oss till val av metod anser vi att det går att hämta viss inspiration
från den fotobaserade intervjumetoden ”fotoelicitering” (Rasmussen, 2004). I vår uppsats har
högstadieelever i årskurs sju och nio fått fotografera med hjälp av sina mobilkameror ett visst
antal platser i skolan som de har positiva eller negativa erfarenheter av. Detta fotomaterial har
sedan utgjort grunden för ett samtal med eleverna, en och en. När det gäller fenomenologin
som är den teoretiska ansats som fotoeliciteringen utgår från, anser vi att det finns en vikt av
att visa hur vi förhåller oss till denna ansats. En fördel vi ser med användandet av detta
fotomaterial är att vi i samtalet med eleverna hade större möjlighet att förhålla oss mer
konkret till platser i skolan. På detta vis kom vi förhoppningsvis närmare elevernas
erfarenheter av dessa platser, här blir kopplingen till fenomenologin ganska tydlig eftersom
det är elevers erfarenheter, eller erfarenhetsvärld, som vi vill nå (Gren & Hallin, 2003).
Intentionen är dock att finna vad det är på platserna som gör att eleverna har vissa
erfarenheter av dessa. Elevernas erfarenheter är alltså en hjälp för att vi ska kunna undersöka
vilken betydelse den sociala miljön har för deras trivsel i skolan.
I denna uppsats har vi valt att använda oss av begreppet samtal istället för intervju då vi anser
att samtal förhoppningsvis kan avdramatisera undersökningsituationen för elevernas del. Vi
samtalade med eleverna enskilt eftersom ämnet vi behandlar kan upplevas för personligt att
tas upp i grupp. Vi ville att eleverna skulle känna sig så avslappnade som möjligt vid
samtalstillfället och så fritt som möjligt få berätta om sina foton, av denna anledning har vi
endast valt att använda oss av ett fåtal frågor som samtalsingångar (Bilaga 2). Dessa
samtalsingångar var likadana vid varje samtal, men sedan har följdfrågor varierat utefter vad
eleverna berättat, detta anser vi är förenligt med vad Trost (2005) nämner kring
intervjuförfaranden. Vi har av denna anledning också valt att undvika att definiera begrepp åt
eleverna då vi istället ville nå de nyanser som fanns i deras erfarenheter.

Urval
Vi har vänt oss till högstadieelever i årskurs sju och nio på en F-9 (från förskola till årskurs
nio) skola i en mellanstor kommun i södra Sverige där en av oss tidigare haft sin lärarpraktik.
När vi besökte skolan och pratade med lärarna kom det fram att de på skolan arbetar efter
”Husmodellen”, där elever klassvis fått peka ut platser de gillar och undviker på skolan
genom att markera detta på en planritning över skolan. Husmodellen är en praktisk ”metod
som kan bidra till att upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i förskolan och
skolan” menar Diskrimineringsombudsmannen (DO, 2010, s 7). Husmodellen som
arbetsmetod är i sig ganska fri att lägga upp för den enskilda skolan. Men utgångspunkten är
att kartlägga de platser på en skola som eleverna vistas på och deras upplever av dessa platser.
Resultat skall sedan följas upp i likabehandlingsplanen på respektive skola för att åtgärda de
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negativa platserna (DO, 2010). Anledningen till att vi valde den aktuella skolan för denna
studie berodde inte på att de arbetade efter Husmodellen eftersom vi inte hade kännedom om
denna modell när vi kontaktade skolan, anledningen till att vi valde skolan berodde istället på
att en utav oss haft sin praktik på skolan tidigare och redan etablerat god kontakt med
eleverna och skolpersonal. Detta är också anledningen till att vi valde att vända oss till
högstadieelever. Då vi även läser till lärare för grundskolans senare år och gymnasiet kändes
det naturligt att vända sig till äldre elever. Det urval vi har använt oss av benämns
bekvämlighetsurval och innebär att forskaren ”tar vad man råkar finna” (Trost, 2005, s. 120).
Vi har informerat eleverna i de utvalda klasserna om undersökningens syfte och att det var
frivilligt deltagande. Vi har delat ut ett missivbrev (Bilaga 1) till de elever som varit
intresserade av att delta, eftersom dessa inte är myndiga, för att få samtycke av respektive
elevs målsman. Eftersom det inte är lämpligt att tvinga elever till deltagande, resulterade detta
i att vårt urval blev de elever som ville ställa upp i undersökningen, det vill säga de elever
som lämnade in sina missivbrev påskrivna. De missivbrev vi fick in var endast sex till antalet,
tre från elever i årskurs sju (två killar och en tjej) och tre från elever i årskurs nio (tre tjejer).
Det finns alltid möjlighet att vända sig till fler elever för att uppnå ett större urval, men på
grund av framförallt tidsbrist kom vi fram till att vi föredrog att göra ett fåtal, men bra samtal
eftersom ett flertal samtal kan leda till att materialet blir svårhanterligt (Trost, 2005). Valet att
vända oss till elever i årskurs sju och nio och på så vis inte låta elever i årskurs åtta delta
berodde på att vi ville samtala med de yngsta och de äldsta eleverna på en högstadieskola, en
annan anledning var att den utav oss som haft sin praktik på skolan inte haft lektioner med
denna klass och på så vis inte skapat någon kontakt med eleverna. Ifall elever i årskurs åtta
skulle deltagit i undersökningen skulle de inte ha haft samma förutsättningar som eleverna i
årskurs sju och nio då de inte etablerat kontakt med någon utav oss tidigare. Detta i sig
behöver inte betyda att det resultat vi erhållit är bättre än det vi skulle fått in ifall vi skulle
vänt oss till elever i årskurs åtta, men detta är det urval vi bestämt oss för att göra. Det hade
varit intressant att ha någon form av genusperspektiv i vår undersökning, men på grund av
tidsbrist och för litet deltagande skulle detta bli svårt att uppnå. Däremot anser vi att det kan
vara bra att ha genusperspektivet i åtanke eftersom det kan finnas skillnader mellan killars och
tjejers erfarenheter av en plats.

Datainsamling och material
Vi tog kontakt med den skola vi ville utföra vår undersökning på via e-post. Samtalen
genomfördes under veckorna 13 och 14, 2011, och vid varje samtalstillfälle avsatte vi cirka 30
minuter. Alla samtal spelades in med hjälp av en digital inspelare, eftersom eleverna och
deras målsman gett oss sitt samtycke till detta. Fördelen med att ha samtalen inspelade är att
datainsamlingen blir lättare att bearbeta och analysera. Samtalen var, som nämnts, enskilda
och genomfördes i ett av arbetsrummen på skolan eftersom vi ”lånade” eleverna från
lektionerna för att kunna utföra samtalen så smidigt som möjligt. De elever som ställt upp har
haft möjlighet att kontakta oss för att ställa frågor som berör samtalet innan det ägde rum
(Repstad, 1999). Innan varje samtal skickade eleverna över sina tagna foton via Bluetooth till
en utav våra mobiltelefoner så att vi under samtalets gång kunde se fotot samtidigt som vi
samtalade. Vi har turats om att leda samtalen med eleverna där en av oss har fört samtalet
medan den andra har fört kompletterande anteckningar och observerat, men också haft
möjlighet att flika in om den kommit på något bra att ta upp. Valet av att låta samtalet ske
mellan två individer istället för mellan tre berodde bland annat på att vi ansåg att samtalet
kunde bli rörigt om det var för många inblandade, det kan också finnas en risk att eleven kan
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uppleva att vi som forskare hamnar i maktposition eftersom vi är fler, vilket kan vara negativt
för eleven och resultera i ett sämre samtal. Vi har båda varit närvarande vid alla sex samtal
och när det var dags för transkriberingen delade vi upp det så att båda fick tre samtal var.
Annars har arbetet fördelats jämt mellan oss båda, vi har för det mesta suttit ihop och
genomfört arbetet och det har funnits ett stort utrymme för att kunna komma med synpunkter
på innehållet.

Bearbetning av material
Vi delade upp transkriberingen som vi nämnt ovan genom att vi fick tre samtal var att
transkribera. När vi transkriberade gjorde vi det på datorn, vi har framförallt skrivit
transkriberingen i talspråk, men gjorde vissa förändringar i texten. På vissa ställen satte vi
punkt då eleverna funderade en längre tid, vi ändrade även talspråket ”mej och sej” till ”mig
och sig” och vi valde även att undvika att skriva ut ”tankepauser”. Efter transkriberingen satte
vi oss tillsammans och sammanställde den empiri vi fått in. Eftersom det är platserna eleverna
tagit kort på och elevernas beskrivningar av dessa som är det viktiga har dessa varit
utgångspunkten i resultatredovisningen. Vi förde därför samman de utsagor som kunde knytas
till en viss plats och lät denna plats namn utgöra indelningsgrund i empirin. Detta eftersom vi
som sagt är ute efter platsens betydelse och inte vem av eleverna som säger vad. Det ska
påpekas att en elev inte ville ta fotografier på olika platser i skolan men ändå ville ställa upp i
undersökningen, så vi kom överens om att det var okej att vi istället samtalade mer öppet om
de platser denna elev ville ta upp.

Etiska överväganden
I enlighet med Vetenskapsrådets (2010) samtyckeskrav har vi, som tidigare nämnts,
konstruerat ett missivbrev (Bilaga 1) som med hjälp av eleverna, delats ut till föräldrarna till
eleverna i de berörda klasserna. I brevet finns information om studiens syfte, samt hur
samtalen kommer bearbetas. Om föräldern gett sitt godkännande till att dennes barn är med i
studien signeras blanketten. Eleverna blev informerade om att deras deltagande var frivilligt
eftersom vi anser att resultatet av ett samtal kan bli snedvridet om någon elev är tvingad till att
ställa upp i undersökningen. Detta är dessutom förenligt med det så kallade
informationskravet. Dessutom är det inte etiskt riktigt att tvinga någon att medverka i en
undersökning (ibid.). Vi har valt att hålla skolans och alla elevers namn anonyma för läsaren
och istället pratat om eleverna mer allmänt, vid enstaka tillfällen nämns det om det varit en
kille eller tjej som sagt något och ibland nämns det om eleven gått i årskurs sju eller nio för att
tydliggöra elevens berättelse. Eleverna fick under samtalstillfället reda på att deras namn inte
kommer att avslöjas i vår studie och att det endast är vi som kommer lyssna på
ljudinspelningarna, detta tror vi leder till att eleverna känner sig mer fria att prata om sina
erfarenheter utan att behöva känna någon som helst rädsla för att bli ”uthängd”, vilket också
är förenligt med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2010). Anledningen till att skolans och
elevernas namn är anonyma beror på att elevernas identiteter inte ska kunna röjas eller kunna
spåras på grund av deras åsikter vilket också är förenligt med konfidentialitetskravet (ibid.).
Dock vet klasskamraterna och läraren om vilka elever som deltagit i studien eftersom eleverna
lämnade in sina missivbrev under en lektion och läraren har på uppdrag av oss påmint
eleverna att lämna in missivbreven i tid och fotografera platser i skolan.
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Överensstämmelse och pålitlighet
Begreppen validitet och reliabilitet har en annan innebörd när det kommer till kvalitativa
studier än vad de har i kvantitativa studier (Patel & Davidson, 2003). I viss litteratur som
belyser kvalitativa studier är det vanligare att tala om rimlighet eller överensstämmelse istället
för validitet, och trovärdighet eller pålitlighet istället för reliabilitet (Patel & Tebelius, 1987),
vi har valt att använda oss av överensstämmelse och pålitlighet som begrepp. En viktig aspekt
som i kvalitativa studier bör tas i beaktande är att ”Om vi t.ex. intervjuar en person flera
gånger och ställer samma fråga men får olika svar betraktas detta i en kvantitativ
undersökning som ett tecken på låg reliabilitet” (Patel & Davidson, 2003, s. 103). I en
kvalitativ studie ses situationen som belyses av citatet ovan istället som ett tecken på att
intervjupersonen ändrat inställning eller fått nya upplevelser (Patel & Davidson, 2003), det
handlar alltså inte om att resultatet inte är pålitligt. Eleverna i vår studie kan alltså med detta
som utgångspunkt ändra sin inställning till de olika platserna i sin skola vid olika tillfällen,
vilket är viktigt att tänka på.
För att eleverna skulle berätta så utförligt som möjligt och ge oss sina genuina erfarenheter
ansåg vi att det var viktigt att eleverna kände sig avslappnade i samtalssituationen. Tyvärr är
det inte möjligt att gå in i elevernas erfarenheter och uppleva det de gjort på platserna. Av
denna anledning kan vi endast försöka se till att elevernas berättelser och foton ges så mycket
rättvisa som möjligt i samtalet och presentationen av resultatet. Detta anser vi att vi försökt
göra genom att bland annat använda oss av samtalsingångar i samtalet med eleverna. Då har
eleverna fått större möjlighet att beskriva sina erfarenheter med sina egna ord. Samtalsguiden
(Bilaga 2) som användes i denna uppsats har vi operationaliserat till samtalsingångar från vår
uppsats frågeställning, detta kan anses öka graden av överensstämmelse mellan vårt syfte med
studien och studiens resultat.

Generaliserbarhet
Denna studie har ingen ambition att generalisera resultaten vi får fram, framförallt beror detta
på att antalet elever som ställt upp i undersökningen varit för få till antalet. Men eftersom
eleverna går på samma skola, antagligen vistas på samma platser och är i ungefär samma
ålder kan säkert vissa generella drag finnas i vilka platser på skolan eleverna har positiva och
negativa erfarenheter av. Genom att analysera vår empiri tillsammans med det som den
tidigare forskningen kommit fram till inom området kan vi med stor sannolikhet konstatera
om våra elevers erfarenheter skiljer sig från andra elevers erfarenheter. Men som sagt, vi
ämnar inte generalisera vårt resultat i större utsträckning.

Resultat
I denna del av uppsatsen presenteras studiens empiri. De foton som eleverna tagit och deras
berättelser kring dessa kommer utgöra indelningsgrund i denna resultatredovisning. Urvalet
av foton som presenteras nedan har gjorts då vissa elever fotograferat samma platser. I dessa
fall, där elevernas foton är snarlika, har vi endast valt att presentera ett foto och valt bort de
som är oskarpast. Vi har också valt att presentera foton på platser som endast en elev
fotograferat. Under ett par elevsamtal berörde eleverna platser som de inte tagit foto på,
exempelvis korridoren. Men vid sammanställningen av resultatet har det visat sig att andra
elever fotograferat och belyst samma platser därför har vi valt att sammanföra elevernas
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berättelser under den rubrik som platsen berör och med tillhörande bild. Totalt fick vi tillgång
till 19 foton, dessa skickade eleverna över till oss i början av samtalet med hjälp av sin
mobiltelefon, men bristen på tid gjorde att vi inte hann med att beröra alla foton. Det var
eleverna som valde ut vilka foton de ville belysa, när eleven berättat färdigt om ett foto valdes
ett annat foto, detta tills tiden var slut. Av de foton vi fått in var två stycken på skolgården, två
stycken var på omklädningsrummet till idrotten, ett på ett grupprum, två stycken på klassrum,
tre stycken på samma toalett i skolan, fem stycken foton på skolans uppehållsrum, tre stycken
på NO-salen och ett foto på korridoren. De foton vi inte hann beröra var ett foto på NO-salen
och ett på skolgården.
Elevernas berättelser kommer att beskrivas med våra ord och med citat ur de samtal vi haft.
Skillnaden mellan att beskriva elevernas berättelser med våra ord istället för att skriva ut citat
är att vi till större del lägger in våra tolkningar i de berättelser eleverna gett oss. Enligt oss är
det dock komplicerat att återge en individs berättelse utan att lägga in våra tolkningar. Trots
att vi återger berättelserna i form av citat är det vi som har bestämt i vilket sammanhang
citatet skall stå och vilka citat som skall presenteras. Berättelserna kommer främst att
beskrivas mer generellt, men i de fall där det endast är en elev som belyst en plats blir
berättelsen mer kopplad till person. Det är framförallt platsen och de berättelser som eleverna
givit oss som är utgångspunkten i denna resultatpresentation.

Uppehållsrummet
En plats som eleverna i denna studie lyfter fram som en framförallt positiv plats, som de
föredrar, är skolans uppehållsrum. Det skall dock tilläggas att platsen kan upplevas mer
negativ i vissa situationer. Denna plats ligger i anslutning till skolans entré, och beskrivs av
eleverna som en ljus plats med många fönster. Möbleringen är tilltalande och består av soffor,
bord och stolar med mjuka dynor. Eleverna berättar att alla möbler är mobila vilket skapar
möjligheter för tillfälliga grupperingar. Inne i uppehållsrummet finns en kiosk. För att kunna
sälja de varor som finns i kiosken måste eleverna ställa fram ett bord i dörröppningen för att
kunna expediera sina kompisar.
Eleverna berättar att de gillar
att vistas i uppehållsrummet.
Platsen benämns som ”soft, det
är inte så trångt där”, det är en
plats som är mysig och skön
att visats på, menar eleverna.
Eleverna anser att ”det är kul
att vara där, man känner sig
trygg/.../eleverna bråkar inte
där utan vi är väldigt rädda om
uppehållsrummet/…/för det är
det enda uppehållsrummet vi
har här på skolan”.
I uppehållsrummet brukar även
elevernas vänner vistas, detta
Bild 1 Elevfoto på uppehållsrummet
är en av anledningarna till
varför eleverna i denna studie vill visats där. Uppehållsrummet är en samlingsplats för
23

eleverna på rasterna, det nämns att det brukar vara mycket folk där samtidigt. Med anledning
av att det vistas många elever på platsen samtidigt anses det vara mindre risk att något
allvarligt händer där inne. Uppehållsrummet ligger dessutom precis under lärarrummet vilket
gör att lärarna har större möjlighet att höra om något händer på platsen, menar en elev.
Mycket folk i uppehållsrummet kan frambringa känslor av trygghet men kan även skapa
obehag då ”det är för många folk där inne/…/och de samlar ihop alla bord till ett och sätter sig
flera personer och flera klasser runtom…”. Dessutom nämns det i vissa samtal att
folkmängden på denna plats skapar ett högljutt klimat som påverkar eleverna negativt.
Uppehållsrummet har en särskild betydelse för eleverna, en elev berättar att ”när
uppehållsrummet stängs av någon anledning brukar alla packas utanför uppehållsrummet,
man har ingen annan stans att va. Så uppehållsrummet är en stor sak för oss”.
I samtalen framkommer det att det ibland vistas andra vuxna där, men oftast enbart den så
kallade skolvärden. Enligt eleverna är skolvärdens uppgift att vara ett stöd och se till att
uppehållsrummet fungerar som det skall. En elev påpekar att ”det är skönt om vuxna inte är
där”, vidare menar eleven ”om en vuxen är där känner man att man måste /…/ hålla koll på
vad man gör och så”. Det är dock skillnad mellan vilka vuxnas det gäller där skolvärdens
närvaro istället anses positivt ”man är mer avslappnad med honom [skolvärden]”, när det är
tomt på elever i uppehållsrummet finns skolvärden där ”så man kan ju sitta där och prata med
honom [skolvärden]”.
Eleverna i årskurs nio som deltagit i studien påpekar ålderns betydelse för sina erfarenheter av
vissa platser i skolan. Exempelvis är uppehållsrummet en plats som eleverna upplevde
annorlunda när de var yngst på högstadiet. ”Det kan ju skapa rädsla för vissa sjuor till
exempel om vi nior är där [uppehållsrummet]. För det kände jag när jag gick i sjuan /…/ där
är niorna jag vågar inte gå in där”. Ett annat citat belyser samma aspekt
man går in där [uppehållsrummet] med huvudet sänkt, man vågade inte kolla
upp för niorna satt runt omkring och de var mycket större och så. Man vågade
inte gå fram till kiosken och köpa chokladboll. Man sa alltid till en kompis att
gå du, gå du!
Eleverna i årskurs nio är medvetna om hur de kände sig när de gick i årskurs sju, därför vill de
vara trevliga mot de elever som idag går i årskurs sju så att de känner sig välkomna. Detta
framkommer i ett samtal med en av tjejerna som jobbar i kiosken, hon ser ett stort ansvar
gentemot sjuorna, ”när man är äldre ska man vara förebild och visa sig schysst person och
man kan vara sig själv och så”, vidare påpekar hon ”jag vet hur jag själv kände mig [när
eleven gick i årskurs sju] då är det upp till mig och bara se dom [eleverna i årskurs sju] och
vara trevlig mot dom”. Hon tar även upp att en av sofforna som står i anslutning till kiosken
kan skapa osäkerhet eftersom hon tror att många elever i årskurs sju inte vågar gå fram till
kiosken om det sitter elever från årskurs nio i soffan.
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Toaletterna
En annan plats på skolan som en del elever tagit
foton på är skoltoaletterna. De flesta foton är
tagna på skoltoaletterna som är i anknytning till
uppehållsrummet vid skolans entré. Som på
bilden till höger är skoltoaletterna i små rum med
två toaletter och en spegel utanför toaletterna.
Erfarenheterna eleverna har av att besöka denna
plats är framförallt negativa. Det påpekas i
samtalen att det finns en rädsla för att andra
elever skall kunna låsa upp dörren utifrån,
blockera dörren med bänkar eller hålla emot så att
personen inne på toaletten inte kommer ut. ”Jag
väntar och går när det inte är något folk ute i
korridorerna, eller så håller jag mig tills lektionen
börjar/…/så att det är helt tomt därute”. I
samtalen framkommer det att det känns tryggare
ifall en kompis står utanför och vaktar medan den Bild 2 Elevfoto på skoltoalett
andra är på toaletten. Platsen beskrivs som otrygg
på grund av att det är enkelt att låsa upp toalettdörren utifrån. Detta skapar rädsla men också
stress vilket medför att eleverna i undersökningen hellre undviker att gå på toaletterna. När vi
samtalade om toalettlåsen skiljer sig elevernas åsikter åt då en elev menar att låsen är
åtgärdade genom att det inte går att öppna toaletterna utifrån längre, medan andra elever
påpekar att toaletterna fortfarande går att öppna utifrån. Det framkommer i samtalen med
eleverna att det oftast är de äldre eleverna på skolan som skapar denna problematik. När vi
frågar eleverna vad som skulle kunna ändras på den här platsen för att erfarenheterna skall bli
mer positiva svarar en elev att det är främst låsen som borde förändras men också elevernas
beteende. En annan aspekt som är knutet till denna plats är att den är ofräsch och smutsig,
vilket gör att elevernas erfarenheter av platsen framförallt är negativa.
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Omklädningsrummet och duschen
Vi har valt att presentera omklädningsrummet och duschen ihop eftersom eleverna belyser
båda dessa platser i samtalet trots att de bara tagit foto på en av dessa platser.
I samtalet med eleverna som tagit dessa foton uppkommer det att eleverna anser
omklädningsrummet och duschen som ofräscha, äckliga och smutsiga. Det nämns i ett samtal
att dörrarna till omklädningsrummet inte går att låsa, dessutom nämns det att tjejerna ibland
byter om på killarnas toalett, på grund av att de har ett litet omklädningsrum, vilket är jobbigt
och pinsamt för eleven som nämnde detta. I ett av samtalen framkommer det att det är lätt att
se in i duschrummet i killarnas omklädningsrum ifall dörrarna från korridoren utanför eller
utifrån skolgården öppnas lite. Detta leder till att eleven gärna undviker att duscha efter
idrotten. En annan elev undviker gärna att duscha eftersom duscharna anses gamla och
ofräscha. Undvikandet av omklädningsrummet uppstår också, enligt en elev i årskurs sju, då
äldre elever vistas där och tramsar ”Man kommer försent till lektionen eftersom man väntar
tills de gått ut därifrån”. Även här tas toaletterna upp som ett problem ”papperskorgen är alltid
proppfull och det är papper på golvet, så man undviker också att gå in där”.

Bild 3 Elevfoto på dörren till omklädningsrum

Bild 4 Elevfoto på duschen i omklädningsrummet
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Klassrum, grupprum och NO-sal
De klassrum som eleverna
belyser i samtalen är deras
hemklassrum, grupprum som
är i anslutning till
klassrummet och deras NOsal.
Hemklassrummet som
eleverna i årskurs sju
beskriver är färgglatt och
ljust. Eleven nämner att
lärarna har köpt in gardiner,
tavlor, ljus och blommor för
att skapa ett trivsamt klassrum
och en elev anser att ”man
Bild 5 Elevfoto på klassrum

känner sig som att man är hemma” när han vistas i klassrummet. Eleven nämner även att ”vi
har väldigt tur som har klassrummet på den sidan, för solen lyser nästan alltid in där på dagen,
så vi behöver nästan aldrig ha lamporna tända i taket”. En annan elev anser att
hemklassrummet är tryggt ”Jag känner att jag kan slappna av där, att jag inte
behöver/…/tänka på vad jag gör och säger/…/utan jag kan bara slappna av och vi sitter
ganska så grupperade”. Platserna har eleverna fått välja själva och det framkommer att
eleverna har positiva erfarenheter av detta, dock kan det bli ganska stökigt eftersom de sitter
med de personer de trivs bäst med.
Eleverna i årskurs sju har ett grupprum som är i förbindelse med deras hemklassrum. Detta
grupprum anser eleverna är hemtrevligt men ganska litet. Denna plats har möblerats med
fåtöljer, bord, stolar och inrett med gardiner och blommor. Eleverna nämner att de endast får
vara där på lektionstid i mindre grupper eftersom det annars lätt blir prat om annat eleverna
sinsemellan. I samtalen påpekas det att grupprummet kan kännas instängt då det inte finns
fönster, det kan därför vara jobbigt att vistas där en längre tid.
NO-salen (naturorienterade ämnena) har belysts som en plats som eleverna både har positiva
och negativa erfarenheter av. Klassrummet anses vara tråkigt med bänkar som är gamla, men
det framkommer även att om det är en bra lärare som håller i lektionen så har klassrummets
utformning och inredning inte så stor betydelse
har man en bra lärare så kanske man längtar tills lektionen börjar, fast vissa
lärare har ett bra klassrum men inte är så trevliga då tänker man inte så mycket
på rummet utan mest på att det är tråkigt att man har den här läraren.
Känslan för skolämnet verkar också påverka elevernas erfarenheter av platsen, ”jag tycker
inte NO är så kul så det är tråkigt där inne”.
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Korridoren
När vi samtalade om korridorerna blev det
både samtal med den elev som tagit fotot till
höger, men platsen har även belysts av andra
elever trots att de inte tagit foto på platsen.
På så sätt har det även blivit ett mer allmänt
samtal med dessa elever.
Korridorerna på skolan upplevs oftast trånga
då det i många fall, precis som på fotot här
bredvid, är skåp på båda sidor om korridoren
och elever står vid skåpen tillsammans med
sina kompisar. Det framkommer att vissa av
eleverna som deltagit i vår undersökning
gärna tar en omväg när det vistas mycket folk
på den här platsen.
Vissa korridorer på skolan beskrivs som
öppna och ljusa, andra trånga och ljusa och
ytterligare några andra som trånga och
mörka. Det påpekas att ”man känner sig lite
Bild 6 Elevfoto på korridoren
mer säker om den [korridoren] är ljus. För
oftast upplever man mörker som någonting farligt”. En del klasser har rast samtidigt så det
blir snabbt mycket folk i korridorerna. I samtalen nämns det att de vuxna brukar vistas i
korridorerna då de går mellan sina klassrum, på så vis känns det som att lärarna har möjlighet
att agera om det skulle hända något på platsen, menar en elev.

Åldersaspekten gör sig påmind även i samtalet om korridorerna. Två elever från årskurs nio
belyser att en korridor på övre plan upplevdes väldigt trång när de gick i årskurs sju och
dåvarande årskurs nio elever satt på bänkarna på båda sidor om korridoren.
När vi gick i sjuan så var det ju de bänkarna där uppe och där satt oftast niorna
och väntade på sin lektion. Och då kände jag oftast att/…/det är ganska trångt
för det är en pelare mitt i vägen och skulle man gå förbi kändes det som att de
skulle lägga fälleben på en eller något sådant. Och det berodde ju på vilka
elever det var som satt där. Vissa var ju jättesnälla och vissa var sånna som
skulle vara coola.
Pelaren som omnämns i citatet ovan har även nämnts som störande av en annan elev. Om
pelaren skulle tas bort anser denna elev att korridoren skulle bli en ren väg och upplevas
”mycket skönare” eftersom det blir trångt när folk sitter på båda sidorna av korridoren.
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Busskuren vid skolgården
Busskuren som valts som plats
kommer inte till sin rätt på fotot till
höger. Men i samtalet framkom det
att det egentligen är ett ”hinder” på
vägen till busskuren från skolan som
är aktuellt. För att komma till
busskuren måste nämligen eleverna
passera två ”cykelbommar” där andra
elever eller ungdomar brukar sitta.
När så är fallet blir det trångt och
svårt att ta sig förbi. Då prioriteras
istället en annan busshållplats, menar
Bild 7 Elevfoto på busskuren vid skolgården
en elev. Eleverna påpekar att
vuxennärvaro inte är vanligt
förekommande på platsen och att de upplevt platsen tryggare om vuxna varit där ”då är
mindre risk att någonting händer där”. Vidare framkommer det under samtalet att det tidigare
förekommit slagsmål på denna plats, då elever samlats i ring och filmat andra elever som
slagits. Detta är enligt eleven en stor bidragande orsak till att hon ogillar platsen.

Sammanfattning
Uppehållsrummet är en plats på skolan som alla elever i vår undersökning samtalat om. För
det mesta har eleverna positiva erfarenheter därifrån, men det påpekas också att de kan känna
obehag av att gå in i uppehållsrummet om det är för mycket folk där inne. Eleverna anser att
uppehållsrummet är en mysig plats, de kan umgås med sina vänner, sitta och koppla av där.
En annan plats som eleverna har positiva erfarenheter av är deras hemklassrum, eleverna
känner hemtrevnad och längtar efter att få komma in dit. Anledningen till att eleverna har
dessa erfarenheter beror till viss del på att lärarna har gjort det fint och hemtrevligt i
klassrummet, de har exempelvis köpt in gardiner med varierande färger, blommor och tavlor.
En plats på skolan som de flesta eleverna berör under våra samtal och som de har mer
negativa erfarenheter av är skolans toaletter och då framförallt de två toaletterna som finns
utanför uppehållsrummet. Eleverna känner att de gärna undviker att gå på toaletten för att de
är rädda att någon ska komma och låsa upp eller hålla för dörren, men också sätta bänkar
utanför dörren så eleven där inne inte kan komma ut. För att våga gå på toaletten tar eleverna
med sig en kompis eller väntar med att gå till lektionerna har börjat. I de flesta samtal
kommer det upp att det inte är platsen i sig som eleverna har negativa erfarenheter av, utan till
störst del beror det mycket på vem eller vilka det är som vistas på platsen samtidigt. Men det
finns aspekter som talar för att negativa erfarenheter också kan skapas av brister i renhållning
av platsen. Två sådana platser på skolan är skolans omklädningsrum och duschrum. Det
saknas dessutom lås till dörrarna som leder in till omklädningsrummet vilket skapar
osäkerhetskänslor hos eleverna. Korridorerna är en plats på skolan som kan upplevas väldigt
trång, en anledning till detta är att det finns skåp på båda sidorna av korridoren. Det
framkommer i vår undersökning att vissa elever hellre tar en omväg än att gå förbi korridorer
där det vistas mycket elever samtidigt. Här kan åldern på eleverna också ha betydelse, då
yngre elever ibland undviker vissa platser där de äldre eleverna vistas. Vuxnas närvaro är
något som eleverna anser viktigt i skolan. Vidare menar eleverna att de vuxna på skolan
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brukar passera de korridorer eleverna rör sig i vilket kan leda till att de har möjlighet att
ingripa ifall något skulle hända, samtidigt behöver eleverna platser i skolan där de får vara för
sig själva. Det framkommer också i våra samtal att skolämnet och lärare har betydelse för
elevers erfarenheter av en plats. Ogillar de ett skolämne, föredrar de oftast inte heller ämnets
klassrum.

Analys
I denna analys kommer vi att bearbeta empirin med hjälp av den tidigare forskning och
litteratur vi tidigare presenterat. Vi har försökt att placera de delar som berör liknande
aspekter under samma rubrik, det skall dock påpekas att det material vi arbetat med har olika
aspekter som på många sätt flyter samman.

Elevernas känslor av plats
De begrepp som eleverna använder sig av för att beskriva sina erfarenheter kopplat till olika
platser på skolan anser vi är av positivt eller negativt slag. Nedan presenterar vi vilka
erfarenheter elever både i vår studie och i andra undersökningar har av olika platser.

Positiva erfarenheter av platser
När det gäller samspelet mellan individen och den fysiska miljön som individen vistas i, har
det i elevsamtalen kommit fram att det både är den fysiska miljön på en plats men också vilka
personer det är som vistas där samtidigt, som har betydelse för vilka erfarenheter eleverna har
av platsen. När det kommer till platsers fysiska miljö nämner eleverna vissa egenskaper hos
platserna som gör att de har positiva erfarenheter av platsen. För att skapa ett trivsamt
klassrum är bland annat gardiner, tavlor, ljus och blommor viktigt, men även vilken
möblering som finns på platsen och hur ljust det är där, detta påpekas i vår studie. Dessa
estetiska inslag bidrar till att eleverna känner sig som hemma och att platsen är deras. Här
finns tendenser till att eleverna utvecklar en platsidentitet, då platsen kommit att bli
meningsfull för dem (Björklid, 2005), en plats de identifierar sig med. Dessa platser trivs
eleverna på och längtar efter att få besöka igen. De har positiva minnen från dessa platser och
tycker att det är kul att vistas där. Aspekter som ansetts positiva när det gäller trivsel i skolan
är bland annat ett tydligt mönster av rörelse i skolbyggnaden, lokaler med estetik som skapar
harmoni med bland annat varierande färger, växter och en inredning som är attraktiv och
fräsch (Cold, 2003; Uline et al., 2009). Andra aspekter som anses positiva är när skolor är
rumsligt öppna, erbjuder ljusinsläpp, har flexibla klassrum och erbjuder trygghet och säkerhet
för de som vistas där (Cold, 2002; Uline et al., 2009). Om skolors lokaler är välkomnande
med blommor och bänkar kan det inbjuda till interaktion mellan elever och mellan elever och
skolans personal (Uline et al., 2009). Sättet på vilket skolbyggnaden tas om hand sänder ett
budskap till eleverna att de är viktiga och att samhället prioriterar dem och deras lärande
(Uline et al., 2009).
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Negativa erfarenheter av platser
I samtalen med eleverna i vår studie framkom det att korridorerna kan kännas trånga när det
är skåp på båda sidorna av korridoren och känslan av rädsla kan uppkomma när det är mycket
folk som vistas där samtidigt. För att hitta en lösning på detta påpekade eleverna att det skulle
hjälpa om det bara fanns skåp på ena sidan av korridoren eftersom det då inte skulle samlas
lika mycket elever där samtidigt. De Jong (2008) framhäver att utformningen av vissa lokaler
i skolan påverkar de aktiviteter som där sker. I artikeln nämns det att platser som är lite i
skymundan eller trånga oftast är mer lämpliga för exempelvis bråk och mobbning, detta
eftersom risken att bli upptäckt är mindre där. En plats eleverna i både vår studie, och i en del
andra studier som gjorts inom området, framhåller som negativ är skolans toaletter. Eleverna i
vår studie undviker att gå på toaletten om någon annan elev är utanför, framförallt om det är
en äldre elev utanför. I BO:s (2006) enkätundersökning svarade hela 11 procent av eleverna i
undersökningen att de håller sig hela dagen för att undvika toaletterna. Anledningen till att de
valde att hålla sig berodde till största delen på grund av osäkerhetskänslor under
toalettbesöken men också problem med dörrlåsen (ibid.). Elever i en annan undersökning
gjord av Bilding et al. (2002) belyste också osäkerhetskänslor kopplade till bland annat
skoltoaletterna. Elever i vår studie och i andra undersökningar lyfter fram rädslor för att
kränkande handlingar skall uppstå på vissa platser i skolorna. Rädslan är kopplad till vilka
som vistas på platsen, vilken situation som råder och vilken plats det gäller. Ett exempel
hämtat ur vår studie är att elever kan låsa upp toalettdörren utifrån, blockera dörren med
bänkar eller hålla emot så att personen inne på toaletten inte kommer ut. Andra bidragande
orsaker som leder till att eleverna har negativa erfarenheter av vissa platser är när dessa
platser har brister i renhållningen, i vår studie blev detta tydligt då eleverna lyfte fram
skoltoaletterna men också duscharna i omklädningsrummet och beskrev dessa som ofräscha
och smutsiga. Även i andra undersökningar har renhållning ansetts viktigt för den totala
upplevelsen av kvaliteten på skolors lokaler (Uline & Tschannen-Moran, 2008). Den fysiska
miljön skattades som en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i skolan, eleverna i
undersökningen framhöll framförallt lokalernas renhållning som viktigare än lokalernas
planlösning och struktur (Svenska Kommunförbundet, 2003).
En aspekt som enligt oss kan relateras till elevernas negativa erfarenheter av platser är
åldersaspekten. Med detta menar vi att det i elevernas berättelser kommit fram att deras
erfarenheter av en plats till viss del kan bero på vilka som vistas på platsen samtidigt och
åldern på dessa individer. Om det är många äldre elever som vistas på en plats kan detta skapa
oro för en elev som går i årskurs sju vilket kan medför att denne väljer att hellre ta en omväg
än att behöva besöka platsen. Det kan till och med vara så att yngre elever väljer att komma
för sent till lektioner för att undvika att möta de äldre eleverna på skolan. Detta är några av de
resultat som kommit fram i vår studie. I dessa situationer väljer eleverna att definiera sina
erfarenheter av platserna som negativa och förklarar att de känner sig otrygga och inte riktigt
vågar vistas där. De elever i årskurs nio som deltog i vår studie kommer ihåg hur de kände när
de gick i årskurs sju och var yngst på högstadiet. De kände osäkerhetskänslor när de var
tvungna att passera de elever som då gick i årskurs nio. En av anledningarna till att de yngre
eleverna är rädda för de äldre eleverna kan bero på att dessa kan bete sig dumt och göra saker
som de yngre eleverna inte känner sig bekväma med, menar en elev i årskurs nio. En
intressant aspekt som en elev i årskurs nio lyfte fram i samtalen är vikten av att fungera som
goda förebilder för de yngre och ha ett positivt bemötande som gör att de yngre eleverna
vågar vistas på samma plaster som de äldre eleverna. Eftersom vi människor ofta har valet att
antingen gilla en plats eller undvika den skapas det mönster av åldersidentiteter där (Pain,
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2001), så även på platser i skolan. Eftersom det ofta är de yngre eleverna som väljer att
undvika platser när äldre elever vistas där skapas det maktförhållanden eftersom de äldre
eleverna har störst makt över utrymmena (Bliding et al., 2002). Känslan av säkerhet i skolan
tycks på detta sätt öka med åldern vilket både framkommit i vår studie och i en del andra
studier (se t ex Bliding et al., 2002).

Elevers attityder och beteenden
Vår empiri tyder på att elevbeteenden är en av orsakerna till att en plats får en negativ eller
positiv stämpel. Eleverna i vår studie anser att kränkande handlingar så som trakasserier och
risken för att bli inlåst, gör att elever känner rädsla på vissa platser i skolan och det är dessa
beteenden måste ändras menar eleverna i vår studie. I tidigare studier (se t ex Uline &
Tschannen-Moran, 2008) har det framkommit att brister i den fysiska miljön, med förfallna,
trånga, otrivsamma skolbyggnader, leder till negativa attityder och låg moral bland elever och
lärare. När skolbyggnader är otillräckliga och slitna är risken stor att lärarnas engagemang för
eleverna blir lidande, även elevernas engagemang påverkas negativt eftersom de inte trivs. På
detta sätt blir elevernas lärande lidande (ibid.). Beteendenormer tycks vara viktiga för
upplevelsen av trygghet i skolan och ett positivt lärandeklimat även i andra undersökningar
(se t ex Uline et al., 2009). I vår studie framkom det att busskuren vid skolgården var en plats
som någon av eleverna hade negativa erfarenheter av. På denna plats har det inträffat slagsmål
mellan eleverna, det är alltså bland annat händelser som är kopplade till elevbeteende som gör
att elever undviker platser. I dessa situationer hade vuxennärvaro skapat en säkrare och mer
trivsam miljö menar eleverna i vår studie.

Vuxnas närvaro
I de samtal som gjorts med eleverna i vår studie nämns det att de vuxna brukar vistas i
korridorerna då de går mellan sina klassrum, på så vis känns det som att lärarna har möjlighet
att agera om det skulle hända något på platsen. Vuxennärvaro kan vara en lösning för att
undvika att konflikter uppstår mellan elever (de Jong, 2008). Eftersom det kan vara svårt att
ändra den fysiska miljön på vissa platser för att undvika att oönskade aktiviteter skall uppstå
skulle vuxnas närvaro istället kunna bidra till att eleverna känner sig trygga på vissa platser i
skolan (ibid.). Låg- och mellanstadieeleverna som deltog i en av delstudierna av Bliding et al.,
(2002) påpekade att deras osäkerhetskänslor på olika platser i skolan ofta berodde på att det
inte fanns några vuxna i närheten. Resultaten av undersökningen som gjordes av Uline et al.,
(2009) pekade också på att eleverna hade ett stort behov av att kunna känna säkerhet och
trygghet i skolan. Denna säkerhet bygger på vuxnas möjlighet till överblick över skolans
lokaler.
Men vuxnas närvaro anses inte alltid lika positivt, när det gäller de vuxnas närvaro i
uppehållsrummet är eleverna i vår studie eniga, vuxnas frånvaro på denna plats anses mer
positivt än negativt. De menar att det är skönt om de vuxna inte är inne i uppehållsrummet, för
då slipper de tänka på vad de gör. Det resultat som kom fram av undersökningen som Uline et
al., (2009) gjort belyser också vikten av att elever behöver plaster som är mer av det privata
slaget. På dessa platser vill de inte bli avbrutna av de vuxna utan istället känna att de kan
umgås relativt förutsättningslöst med sina vänner (ibid.). I vår studie framkommer det dock att
skolan har en skolvärd som finns till för eleverna i framförallt uppehållsrummet. Skolvärdens
närvaro anses mer positivt av eleverna än om andra vuxna skulle vistas där. Eleverna känner
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sig avslappnade med skolvärden och då det är tomt på elever i uppehållsrummet finns
skolvärden där för eleverna ifall de vill prata.

Mötesplatser
Uppehållsrummet har en särskild betydelse för eleverna i vår studie. Det är på denna plats
som deras vänner vistas och det är en samlingsplats på rasterna. De påpekar att när
uppehållsrummet är stängt har de ingen annan stans att ta vägen. Det verkar vara en allmän
uppfattning hos elever både i vår studie och i andra undersökningar att de behöver
mötesplatser, som exempelvis uppehållsrum, för att kunna interagera. En del undersökningar
lyfter fram just betydelsen av mötesplatser i skolan för att trivseln skall öka. I Skantzes (1989)
undersökning anses korridorerna och uppehållsrummen vara de viktigaste mötesplatserna
enligt eleverna. I undersökningen kommer det fram att uppehållsrummet fungerar som en
plats i skolan där eleverna samlas för att umgås och spela spel. De elever på en skola som
saknar uppehållsrum efterlyser ett sådant, i dessa fall får korridorerna istället fungera som
mötesplats. Korridorer används inte bara till mötesplats, utan kan också användas för att
exempelvis gömma sig, sitta på hyllor, sitta under trappor som erbjuder skydd där elever kan
få vara för sig själva. De Jong (2008) menar att det är viktigt att tänka på hur olika lokaler
utformas och deras placering eftersom det påverkar hur individerna som där vistas använder
sig av dessa lokaler. Avsaknad av uppehållsrum leder exempelvis till att elever söker sig till
andra platser där de kan tillbringa sin rast, detta val faller oftast på korridorer et cetera. (ibid).
Mötesplatser har inte alltid enbart positiva egenskaper utan blir också snabbt trånga och fulla
av människor (ibid.). I ett samtal med en elev i vår studie framkommer det att stora
folksamlingar i uppehållsrummet kan skapa obehagskänslor.

Skolämnets betydelse kopplat till känslan för platsen
I vår studie har det framkommit att vissa elevers erfarenheter av olika platser beror på hur de
känner för skolämnet som är kopplat till platsen. Om en lärare som eleverna inte har positiva
erfarenheter av undervisar i ett trivsamt klassrum spelar detta ingen roll, utan eleverna tänker
mest på hur tråkigt det är att ha denna lärare. Detta påpekas också i vår undersökning att
negativa erfarenheter av ämnet NO leder till att det blir tråkigt att vistas inne NO-salen. Här är
det känslan för skolämnet som påverkar vad eleven känner för platsen. Dessa aspekter lyfts
också fram i Skantzes (1989) studie där de äldre eleverna menar att upplevelsen av rummet
kan bero på vilket skolämne som är förknippat med rummet.

Sammanfattning
Eleverna i vår studie har positiva och negativa erfarenheter av olika platser i sin skola som
beror på en rad olika aspekter. Eleverna i både vår studie och i andra studier påpekar att det
inte bara är platsen i sig som ger dem positiva eller negativa erfarenheter, utan det handlar
också om vilka andra individer som vistas där och hur dessa interagerar med varandra och
med den fysiska miljön, det vill säga den sociala miljön som vi valt att nämna det. Det har
framkommit att erfarenheterna av en plats oftast beror på situationen och vilka individer det är
som vistas på platsen samtidigt. Ett exempel på detta är uppehållsrummet som eleverna oftast
framhåller som positivt men som kan skapa obehagskänslor om det är mycket folk där inne
samtidigt. Beteendet hos andra människor kan skapa negativa erfarenheter av en plats menar
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eleverna. Eleverna ser det då som positivt att det finns vuxna närvarande på platsen som kan
upptäcka och förhindra uppkomsten av trakasserier eller kränkande behandling. Men det skall
också tilläggas att eleverna vill ha en plats i skolan där de kan få vara för sig själva, en plats
fri från vuxna. Tillgången på mötesplatser är viktigt för eleverna både i vår studie och i andra
studier som gjorts inom området. Här är platser som uppehållsrummet och korridorerna extra
viktiga för möjligheten till interaktion eleverna emellan. Andra aspekter som påverkar trivseln
positivt är framförallt fräschhet och renhållning av lokaler, estetiska värden så som vackra
ljusa miljöer och öppenhet i skolan. Det framkommer även i vår studie och i andra studier att
elever kan skapa en platstillhörighet eller platsidentitet, då de känner sig hemma i skolan.
Men det finns också andra dimensioner som kan ha betydelse för skapandet av positiva eller
negativa erfarenheter av en plats. Åldern nämns som en sådan aspekt där eleverna i årskurs
nio ser tillbaka på sin skoltid och minns att de kände annorlunda då de vistades på en viss
plats när de var yngst på högstadiet. Slutligen kan också elevers preferenser när det gäller
skolämne och lärare kopplat till en viss plats ha betydelse för vilka erfarenheter de har av
denna plats.

Diskussion
I denna del kommer vi att reflektera kring studiens resultat. Vi kommer att diskutera vår valda
metod och de implikationer vi stött på under uppsatsens gång. De slutsatser som vi kan dra
från denna studie kommer också presenteras i denna del.

Våra reflektioner
Forskning inom området för denna uppsats behandlar oftast lärares åsikter och intryck. Vi
ansåg däremot att det i denna uppsats var viktigt att vända sig till eleverna eftersom dessa
verkar komma i skymundan när det gäller deras arbetsmiljö, trots att de omfattas av
skolplikten och därför måste vistas i den miljö de tilldelas. Det är därför viktigt att förstå att
det inte är en simpel uppgift att få alla elever i olika åldrar att trivas med varandra och i den
fysiska miljön i skolan. Men för att komma ett steg närmre denna förståelse så måste vi,
blivande lärare men även redan verksamma lärare, vända oss till eleverna och höra deras
berättelser om sina erfarenheter av olika platser i skolan.
När vi kom ut till den valda skolan för första gången blev vi varse om att de arbetat efter en
metod kallad ”Husmodellen” på skolan. Lärarna hänvisade oss till en av rektorerna på skolan
för att få ytterligare information om modellens tillämpning på den aktuella skolan. En fråga
som dykte upp ganska snabbt efter att vi fått denna information är varför lärarna var så måna
om att berätta att de redan arbetat på detta sätt. Eftersom vårt arbetssätt skiljde sig från hur
”Husmodellen” tillämpats på skolan i en del avseenden kan lärarnas påpekande kännas som
att de ville ha ”ryggen fri” och göra oss uppmärksamma på att skolan redan har beaktat
elevernas åsikter om olika platser på skolan. Detta behöver givetvis inte vara fallet, men det är
dock en viktig reflektion. Vår metod skiljer sig från metoden som ”Husmodellen” förespråkar
på det sätt att vi vänder oss till elever en och en istället för att de klassvis skall markera platser
de anser vara positiva eller negativa. Genom att vända sig till elever enskilt tror vi att fler
vågar komma till tals och säga sin åsikt. Dessutom anser vi att metoden underlättar en djupare
inblick i elevernas erfarenheter.
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De positiva och negativa erfarenheter eleverna har av olika platser i skolan har skildrats
genom elevernas användning av olika begrepp. När de samtalar om positiva erfarenheter
nämner de att de känner sig trygga och säkra, de behöver inte vara rädda, de känner sig
välkomna, platsen är deras och de känner hemtrevnad. Eleverna har oftast bra minnen ifrån
dessa platser. Platser som eleverna istället hade negativa erfarenheter av benämns som
otrygga, eleverna känner sig stressade och vågar inte vara där. Negativa erfarenheter är också
att platserna är tråkiga, trånga, äckliga, ofräscha och smutsiga. Dessa platser undviker gärna
eleverna då de känner rädsla, eller inte gillar att vara där. Dessa begrepp och några till är
elevernas egna och det är dessa nyanser vi funnit i empirin. Vi har valt att kalla elevernas
erfarenheter för positiva och negativa då de ger elevernas nyanser av begreppen mer rättvisa.
Vi anser också att problematiken med att använda begreppen ”gillar” och ”undviker” i
missivbrevet (Bilaga 1) förhoppningsvis inte haft så stor effekt på studiens resultat eftersom
eleverna valt att använda sig av många varierande begrepp för att berätta om sina erfarenheter
av platserna.
Genom att lyssna på eleverna finns det enligt oss möjligheter att åtgärda vissa aspekter på
platser som eleverna har negativa erfarenheter av och på så vis skapa en trivsammare skola.
En fysisk miljö som är tilltalande och välskött sänder ut signaler till dess brukare att
omgivningen känner respekt och omsorg för dem, detta har påpekats i de studier vi presenterat
inom området. Eleverna i vår studie lyfte fram att deras lärare köpt in nya gardiner, tavlor och
blommor till klassrummen, vilket får eleverna att känna hemtrevnad och trivas bättre. En
reflektion från vår sida blir då att eleverna är mer aktsamma om en estetiskt tilltalande miljö
än om miljön redan brister i skötsel och saknar estetiska inslag. Varje människa är värd en
trivsam miljö för det fysiska- och psykiska välbefinnandet.
Som det framkommer av både tidigare forskning och vår empiri är det inte alltid enbart
platsens fysiska miljö som bidrar till negativa erfarenheter utan ibland handlar det om elevers
och lärares beteenden gentemot varandra. Detta anser vi är viktigt att ha med sig när vi som
blivande lärare kommer att möta nya miljöer och nya människor. Eleverna i vår studie har
påpekat att lärarens roll är betydelsefull för vilka erfarenheter eleverna har av en viss plats.
Eleverna menar att trots att erfarenheterna av en plats fysiska miljö är negativ kan en bra
lärare förändra negativa erfarenheter till mer positiva. Då vi inte alltid kan välja vilken social
miljö vi vill arbeta i, är det viktigt att inse att vi som lärare har möjligheten att bidra till en
mer positivt lärande genom att bry oss och lyssna på eleverna. Denna studie kan bidra till en
insikt i elevernas vardag och de bakomliggande orsakerna till varför elever ibland kommer
försent till lektioner eller väljer att gå på toaletten precis när lektionen har börjat. Det är
viktigt att nå denna insikt för att förhindra eventuella irritationer som kan uppstå mellan lärare
och elev, men också för att veta vad det är som måste åtgärdas på skolan för att skapa en
trivsammare atmosfär och ett bättre lärandeklimat där. Elever har också lyft fram i en del av
undersökningarna som presenterats att de behövt mötesplatser för att kunna interagera med
varandra och skapa goda sociala relationer. Eftersom skolans verksamhet skall utgå från de
grundläggande demokratiska värderingarna (SkolL, 1985:1100). Är det viktigt att lärare
uppmärksammar negativa beteenden och attityder. Elever i årskurs nio visade förståelse för att
de yngre eleverna på högstadiet kan erfara en plats på ett annat sätt än vad de själva gör.
Vikten av att vara en god medmänniska belyses också ”när man är äldre ska man vara förebild
och visa sig schysst person och man kan vara sig själv och så”, vidare påpekar eleven ”jag vet
hur jag själv kände mig [när eleven gick i årskurs sju] då är det upp till mig och bara se dom
[eleverna i årskurs sju] och vara trevlig mot dom”. Detta anser vi är ett steg i rätt riktning, det
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glädjer oss som blivande lärare att eleverna har en självinsikt, detta kan hjälpa oss att arbeta
för en trivsammare skola.
Ytterligare en anledning till varför det är viktigt att ta till sig elevernas berättelser om deras
erfarenheter är att vi som blivande lärare kan komma i situationer då eleverna behöver en
vuxen närvarande som förstår dem och vill göra sitt yttersta för att de skall trivas i skolan.
Eleverna både i denna studie och i en del andra studier som presenterats lyfter fram vikten av
vuxennärvaro, men eleverna lyfter också fram att de behöver platser där de kan få vara ifred
från vuxnas övervakande. Här är det viktigt att vi som lärare känner av situationen och kan
avgöra när vår närvaro är att föredra.

Metoddiskussion
När det gäller de implikationer vi stött på i denna uppsats handlar det framförallt om att det är
svårt att veta om elevernas berättelser om sina erfarenheter skildrar deras verklighet. Det är
viktigt att tänka på att en deltagare kan välja att endast delge den berättelse som denna individ
tror att vi som forskare vill höra, vilket resulterar i ett förvrängt resultat. I denna studie
föredrog vi enskilda samtal med eleverna framför gruppsamtal. Vi ansåg att eleverna skulle få
möjlighet att berätta sina egna personliga erfarenheter utan att känna att ämnet var för känsligt
för att samtala om i grupp. Trots att gruppsamtal kan vara en bra metod att tillämpa tror vi att
den också kan hindra vissa elever att komma till tals då de inte vågar säga sin åsikt inför
gruppen. Detta behöver inte givetvis vara fallet, gruppsamtal hade säkert kunnat ge en
intressant diskussion om ämnet och där eleverna tillsammans fått lyfta viktiga erfarenheter.
Ytterligare aspekter som kan ha påverkat resultatet av studien var att samtalen genomfördes i
ett arbetsrum där det kom in folk och störde i vissa av samtalen. Vi turades om att leda
samtalen vilket också kan ha påverkat samtalens utgång då eleverna eventuellt kände större
förtroende för den av oss som tidigare varit på praktik i klassen. Samtalen utfördes också på
olika dagar och vid olika tider, av dessa anledningar har inte situationen sett likadan ut för de
deltagande eleverna, och kan därför ha påverkat det resultat vi fått in. En annan aspekt som
säkert har påverkat resultatet av studien är att alla foton inte hann behandlas vilket gör att vi
inte vet vad de elever som tagit dessa foton hade att berätta om dem. Hade vi haft möjlighet
att göra om studien hade mer tid avsatts för att samtala med eleverna om deras tagna foton, vi
hade också försökt presentera studiens syfte tydligare och påpeka vikten av elevernas
deltagande för att förhoppningsvis få fler elever att vilja delta.
När det gäller generaliserbarheten har vi nämnt att vi inte haft som avsikt att generalisera men
vår empiri har visat vissa generella drag när det gäller vilka platser eleverna har positiva och
negativa erfarenheter av. Vi anser att det inte kan vara en slump att alla våra elever väljer att
berätta om uppehållsrummet som en plats de har positiva erfarenheter av och att de gillar att
vara där. Elevers berättelser om sina erfarenheter stämmer dessutom, i vissa fall, överens med
”verkligheten”, då många av elevernas berättelser påminner om den forskning som gjorts
inom området. Ett exempel är att elever oavsett var i landet eller var i världen de befinner sig
verkar uppskatta en miljö som är fysiskt och socialt tilltalande.
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Slutsatser
De slutsatser som kan dras av denna studie är att elevers positiva eller negativa erfarenheter
av en plats beror på den sociala miljön på platsen. De platser som eleverna i denna studie lyft
fram är uppehållsrummet, skoltoaletterna, klassrummen, omklädningsrummet och duschen,
busskuren vid skolgården och korridorerna, dessa platser har eleverna i vår studie positiva och
negativa erfarenheter av. Examensarbetets titel beror på att det kommit fram i resultaten att
elevernas erfarenheter av plats till stor del beror på situation och vilka människor som vistas
på platsen. Eleverna lyfter fram aspekter som tyder på att det framförallt är elevbeteendet
kopplat till platsen som måste förändras för att elevernas erfarenheter av platsen skall bli mer
positiva. En ökad vuxennärvaro är en aspekt vissa elever lyfter fram som betydelsefullt för
trivseln i skolan, men vuxennärvaron får inte göra anspråk på elevernas behov av egna, mer
privata platser där de kan vara mer ”fria”. I resultatet lyfts också aspekter i den fysiska miljön
som viktiga för trivseln i skolan, dessa är bland annat fräschhet i lokalerna, tilltalande
inredning, möblering och ljusinsläpp et cetera.
I denna studie har fotoelicitering som metod visat sig användbar då eleverna kunnat relatera
till något konkret under samtalet, vi som forskare har dessutom i efterhand haft möjlighet att
gå tillbaka till fotona för att kunna göra elevernas berättelser mer rättvisa i
resultatredovisningen. I denna uppsats har vi:
• kunnat identifiera specifika platser på skolan som elever antingen har positiva eller
negativa erfarenheter av.
• fått ta del av elevernas egna berättelser och deras definitioner av sina erfarenheter.
• även fått en insikt i varför eleverna har dessa erfarenheter av platserna.
Med detta sagt anser vi att det tagits fram argument för att skolans personal skall bli mer
lyhörda för elevernas behov av trivsel i skolan. Det är viktigt att det är eleverna som kommer
till tals när det gäller deras arbetsmiljö.
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Bilaga 1
Hej elever och föräldrar på X-skolan!
Vi är två högskolestudenter som läser vår sista termin på Högskolan i Halmstad. I vårt
examensarbete skulle vi vilja ha hjälp av er elever på X-skolan för att få ta del av och lära oss
om era erfarenheter av olika platser i skolan, vilka platser ni gillar och vilka platser ni kanske
undviker. Anledningen till att vi vänder oss till X-skolan beror på att en av oss har haft sin
praktik där och därför redan skapat god kontakt med både elever och personal på skolan.
Vi kommer att rikta oss till två olika klasser på skolan, en årskurs sju och en årskurs nio. I
dessa klasser kommer vi att välja ut ett antal elever som med hjälp av sina mobilkameror eller
lånade digitalkameror skall få ta kort på olika platser i skolan. Vi kommer sedan att i ett
samtal med eleverna, fokusera på de tagna bilderna och elevernas beskrivningar av dem.
Deltagandet är självklart frivilligt. Samtycket till att ditt barn deltar i undersökningen innebär
ett godkännande av att samtalet spelas in via ljudupptagning för att sedan kunna analyseras
och användas i examensarbetet. Så fort bandinspelningarna analyserats kommer dessa att
förstöras, inspelningen kommer inte att kunna kopplas till eleven som enskild person.
Har ni ytterligare frågor om vår studie eller deltagande är det välkommet att höra av sig till
nedanstående:
Författare
Fanny Svensson
fansve06@student.hh.se
Johanna Andersson
janders06@student.hh.se
Handledare för examensarbetet
lotta.fritzdorf@hh.se
kristina.holmberg@hh.se

Undertecknad har tagit del av skriftlig information kring vårt syfte med studien och har/haft
möjlighet att ställa frågor.
Målsman:
Datum
Namn
___________________________________________________________________________
Elev:
Datum
Namn
__________________________________________________________________________________
Vi hoppas på positiva svar från så många som möjligt!
Tack på förhand.
MVH
Johanna Andersson och Fanny Svensson
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Bilaga 2
Samtals-guide
KOM IHÅG: Utforskande frågor!
Vi ska försöka komma nära varför eleven valt den här bilden och vad den kan betyda.
Kan du berätta för mig, kan du beskriva för mig…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vad är det här för plats? Varför tog du en bild på just den här platsen?
Hur ser platsen ut? Ljus/mörk, öppen/trång, storlek, färg
Var ligger platsen på skolan?
Vad används platsen till?
När brukar du vara på den här platsen? Är du ”tvungen” att passera platsen?
Hur känner du dig när du besöker denna plats?
Har det hänt något på platsen? (Har du något speciellt minne från platsen? Varför
kommer du ihåg just detta?)
8. Är du oftast ensam/tillsammans med någon när du besöker denna plats? Spelar det
någon roll för hur du känner för platsen?
9. Vilka brukar besöka denna plats? Finns vuxna på platsen?
10. Besöker många platsen samtidigt?
11. Har platsens utformning/möblering någon betydelse för hur du känner för platsen?
12. Skulle du vilja ändra något på platsen? I så fall vad? Varför?
13. Finns det annat som har betydelse för hur du känner för platsen?
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