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Äntligen!
Skolans fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöer 



BASICS



Innehåll

• Basics, vilka faktorer som spelar roll, vilka som är lätta att ändra på och vilka 
som kräver mer.


• Se på våra lärmiljöer med nya ögon, olika metoder.


• Sortera och värdera åtgärder


• Agera, hur vi får saker gjorda genom att skapa planer där den fysiska miljön 
blir en mer integrerad del av kvalitetsarbetet.



Grundmodellen

Social lärmiljö 
Våra grundläggande värderingar 
och förhållningssätt och hur de 
kommer till uttryck i vardagen

Pedagogisk lärmiljö 
Hur vi väljer att organisera och 
resurssätta den pedagogiska 

verksamheten

Fysisk lärmiljö 
Egenskaper i den fysiska miljön, 
funktion, samband, känsla och 

”grundförutsättningar”



Grundmodellen är meningslös utan verksamhetsidé

Social lärmiljö 
Våra värderingar och 

förhållningssätt och hur de 
kommer till uttryck i vardagen

Pedagogisk lärmiljö 
Hur vi väljer att organisera och 
resurssätta den pedagogiska 

verksamheten

Fysisk lärmiljö 
Egenskaper i den fysiska miljön, 
funktion, samband, känsla och 

”grundförutsättningar”

Verksamhetsidé 
Den pedagogiska 

verksamhetens grundbultar, 
våra egna och det som 
föreskrivs i lagar och 

förordningar 



En liten uppvärmning för att bevisa poängen

Tough love 
Vår skola bygger på ordning och reda. Eleverna ska 

respektera sina lärare, varandra och vara tysta i 
klassrummet och lära sig mycket.

NaturNära 
Vår idé är att ge våra elever en trygg start i livet och 
grundmurad förståelse för planeten vi bor på. Det 

finns inget dåligt väder för en bra lektion!

ARTYFARTY 
Grunden för allt vi gör är konstnärliga uttryck och 

intryck. Varför? För att vi lär oss mer om vi 
använder alla sinnen OCH framtiden behöver 

renässansmänniskor

DigiKids 
Vi drivs av visionen ge våra elever färdigheter och 

kunskaper att navigera i en digital framtid. 
-Algoritmerna är våra vänner!



Svårt läge

Tough love!

NaturNära! ARTYFARTY!

DigiKids!
Tough love!

Tough love!

NaturNära!

DigiKids!

DigiKids!

DigiKids!

DigiKids!

ARTYFARTY!



Bättre läge

NaturNära! ARTYFARTY!

DigiKids!

ARTYFARTY!

ARTYFARTY!

ARTYFARTY!
ARTYFARTY!

ARTYFARTY!

ARTYFARTY!



Två fantastiska skolor som tänker helt olika:

YBC Nacka gymnasium



Hur ska vi formulera oss?
Beror lite på det…

• Verksamhetsidé, effektmål, värden


• Verksamhetsbeskrivning


• Funktionsbeskrivning



Hur ska vi formulera oss?

Kärnvärden Prioriterat i den fysiska miljön, exempel:

En riktig skola - stark betoning på undervisning av hög kvalitet och 
skickliga lärare med hög grad av autonomi och goda resurser för utbildning 
”allt finns på plats”.


Där andra prioriterar ned lyfter vi fram: viktigt med Sveriges bästa bibliotek 
mitt i skolan, välutrustade insititutioner och salar för laborationer 

Spets och bredd - stora och breda utbildningar kombinerat med hög grad 
av profilering och specialiserade inriktningar 

Vi är en stor skola och då måste vi skapa tillhörighet och identitet kring 
program och profiler samtidigt som vi har fina gemensamma arenor

Utveckling och utmaning - ständig anpassning av organisation och utbud 
genom satsningar på nischade utbildningar 

Inte bygga in oss. Ett program som är superpopulärt i år kan vara borta om 
3 år och vice versa, lokalerna måste tåla detta utan stora kostnader för 
ombyggnad

Erfarenhet och nytänkande - trovärdighet genom en effektiv och stabil och 
kompetent organisation skapar förutsättningar för rörlighet och modiga 
satsningar.


En stabil grund, basics och rejäla satsningar där det märks. Låga 
lokalkostnader är ett prio men inte till priset av att det upplevs som billigt.

Vision: 

Utbildning för framgång i en föränderlig värld 

 

Verksamhetsidé: 

Ett brett och varierat utbud av attraktiva utbildningar som är anpassade till efterfrågan i regionen. Utbildningarna ska rusta eleverna 
för samhällets framtida krav och präglas av valfrihet och eget ansvar för eleverna. 




Funktionsprogram



BASICS



Varför ska vi bry oss?
• En god arbetsmiljö är grunden för kvalitet


• Lokalerna svarar för ca 20% av våra kostnader (dessutom en fast kostnad)


• Om inte pedagogisk utbildad personal kan svara på hur den pedagogiska 
miljön ska se ut, vem ska då göra det?


• Samverkan mellan olika expertområden är nyckeln till bra projekt 


• OCH, kanske viktigast av allt: Att engagera sig i skolhusprojekt är en utmärkt 
möjlighet att diskutera och komma samman kring hur vi vill att verksamheten 
ska bedrivas, det är skolutveckling.



Vad som kostar: kvadratmeter!

1 kvm

25-40.000 SEK 6 kvm/barn 12 kvm/barn



Vad händer när skolor krymper?
• Funktioner försvinner (idrottshall, matsal, bibliotek, specialsalar, grupprum 

etc.)


• Allt som inte är schemalagt krymper först (torg/kommunikationsytor, entréer 
etc) med försämrad funktion och flaskhalsar som följd. 


• Allt blir mindre (försämrad funktion, ”crowding” och skolan får svårt att 
hantera fler elever)





Vad som kostar och går att påverka

Kvadratmeter och lagkrav:  
Ljud, ljus och luft

Funktion och organisation:  
Hur olika ytor är utformade, sambanden mellan dem och vad vi valt att 

prioritera.

Gestaltning och känsla:  
materialval, färg, form 



En naturlag när det byggs

Tidig i projektet Färdig skola

Kostnader

Möjlighet att påverka

Högt

Lågt



En naturlag när det byggs

Tidig i projektet Färdig skola

Kostnader

Möjlighet att påverka

Högt

Lågt
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OBS1: 
Inredning och 
gestaltning!

OBS 2: 
Utemiljö!



Sortera & värdera



Viktigt att förstå om våra projekt
• Det finns nästan aldrig ett sätt att lösa ett behov på utan flera


• Nästan alla lösningar bygger på prioriteringar, för att få mer av något behöver 
man få mindre av något annat.


• Vi tycker olika och alla kan inte få allt, gemensamma mål av stor vikt



Att prioritera
Utformning av grupprum



Att prioritera
Placering av arbetsplatser

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Alternativ 4



Att se lärmiljö



LägereldenVattenhåletWorkshopScenen GrottanGrottan

Campfires in Cyberspace

David D. Thornburg http://tcpd.org/Thornburg/Handouts/Campfires.pdf

http://tcpd.org/Thornburg/Handouts/Campfires.pdf


Huvudsaklig 
process

Ta emot ett 
budskap eller 
själv förmedla 

det

Pröva och 
producera Interagera Reflektera och 

analysera
Samarbeta och 

diskutera

Form Sändare med 
en publik

Individuellt och 
tillsammans

Många till 
många Individuell Gruppvis



Huvudsaklig 
process

Nå ut, påverka, 
beröra och bli 

förstådd

Pröva och 
producera Interagera Reflektera och 

analysera
Ta in och 
bearbeta

Form
Från mig till en 

publik och 
tillbaka

Individuellt och 
tillsammans

Många till 
många Individuell En till många

Metod/uppgift

Digitalt

utvecklar intresse och 
förståelse för naturens 
olika kretslopp och för 
hur människor, natur och 
samhälle påverkar 
varandra,



Plan a trip to Europe’s 10 most important cities. 
The journey may take up to 10 days and you 
must use the most environmentally friendly 
modes of transportation. Choose your own 
theme for the trip! 

Budget: 800 € pp. 

Present you trip on our web. Assessment will 
be made by Malin Karstensen from Temaresor 
and visitors on your website.





Att använda modellen

9 %

11 %

12 %

31 %

38 %

Observera befintliga miljöer, hur 
ser vår ”kostcirkel” ut? 

Resonera med elever och kollegor, 
vad saknas? 

Vilka konkreta åtgärder och 
förändringar krävs?





Agera



In med den fysiska miljön i det systematiska kvalitetsarbetet!

• Börja se den fysiska miljön 
som en del av ert arbetssätt


• Sätt upp konkreta och 
gemensamma mål för det ni 
vill förbättra


• Sortera och värdera åtgärder 
och definiera vad som ni 1. 
Kan lösa själva utan stora 
kostnader 2. Kan finansiera 
om vi prioriterar i budget 3. 
Vad vi ni behöver hjälp från 
kommunen med.

Skolans prioriterade mål och 
utvecklingsområden



Några exempel



Ett till, en gåtur:


