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Sammanfattning
Dagens ökade elevtryck beror på Sveriges ökande befolkning vilket innebär att skolorna ofta saknar
klassrum. Ett snabbt och effektivt sätt att lösa problemet är att placera ut modulskolor. Målet med
rapporten är att jämföra arbetsmiljön i modulskolan med den permanenta skolan. Genom
gestaltningsförslaget vill vi visa hur en modulskola kan förbättra dess arbetsmiljö ur byggnadsteknisk
och arkitektonisk synpunkt. Rapporten fokuserar på arbetsmiljöns delområden akustik, ljus,
ventilation, funktionalitet och trivsel. Undersökningarna innefattar en kunskapsinhämtning från
litteratur, intervjuer med experter inom respektive område och en enkätundersökning från personal
och elever i respektive skola. Mätningar inom ljus, akustik och temperatur genomfördes i de båda
skoltyperna.
Resultaten indikerar att kraven som ställs på en skolbyggnad inte är tillräckliga för att uppnå en god
arbetsmiljö. Baserat på undersökningarna har ett gestaltningsförslag utformats med förbättringar inom
arbetsmiljö samtidigt som det är arkitektonisk tillfredställande. Vi tror att framtidens modulskola kan
gestaltas efter det här förslaget.
Om modulskolan förbättras arbetsmiljömässigt och arkitektoniskt är modulskolan framtidens skola,
eller i alla fall ett kompletterande element till den permanenta skolan för att lösa bristen på elevplatser.

Nyckelord
Modulskola, paviljongskola, barackskola, tillfällig skola, skola, arbetsmiljö

Abstract
Today increasing enrollment numbers due to Sweden’s growing urban population has added significant
pressure on schools. If follows that the majority of schools do not have the capacity to meet accurate
enrollment numbers meaning many additional classrooms are required. By organizing temporary
schools in the form of modules it is possible to increase student places quickly and effectively. The aim
of this report is to compare the working environment between a modular school and a permanent
school. Through our design proposal we will demonstrate how a modular school can improve its
working environment via building technologies and architectural design. The report focus on the
working environment including acoustics, light, air, functionality and comfort.
Study investigations include a literature review, interviews with experts in the above mentioned
professions and a survey of staff and students from both permanent and modular schools. Working
environment data was collected from both types of schools. This included sound, temperature and light.
The results indicates that the law’s minimum requirement for a school building’s work environment
were not adequate meet in either the permanent school or the modular school. Based on these results a
design proposal was recommended that included improvements within the working environment while
remaining aesthetically sympathies to surrounding architectural styles. It is our belief that future
modular schools can be constructed through this design proposal.
If modular schools improve their working environments based of the findings of this report and with
the recommended design proposal they are the schools of the future, or an assisting supplement to
permanent schools in response to increasing enrollment number.

Key words
Modular School, pavilion school, barrack school, temporary school, school building, work
environment
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Inledning

Många skolor har för få elevplatser, eftersom det tar lång tid att projektera och bygga en skola. Ett
snabbt och effektivt sätt att öka elevplatserna är att anordna tillfälliga skolor i form av moduler.
Tillverkare av modulskolor menar att modulerna uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. (Collman,
2013).
1.1

Bakgrund

Antalet elever i grundskolan ökade med drygt 36 000 elever år 2015/16 jämfört med året innan
(Skolverket, 2016). Bara i Stockholm beräknas 10 700 fler elever börja grund- och gymnasieskolan i år
jämfört med 2015. Det innebär att det saknas 4200 elevplatser kommande läsår. Enligt prognosen
beräknas kulmen för låg-och mellanstadiet nås år 2019 för att därefter sjunka (Tottmar, 2016).
Modulskolor är redan idag på flera håll lösningen på det varierande elevantalet (Törnquist, 2005). En
genomgång som tidningen Årsta/Enskede gjort visar att det år 2014 fanns 92 tillfälliga skolbyggnader
enbart i Stockholmsområdet Söderort (Petersson, 2014). Stockholms stad räknar med att det finns
behov av att placera ut moduler på 23 stycken skolor i Stockholm under de närmaste åren (Tottmar,
2016).
Flera av dagens tillfälliga skolor är uppställda efter att den permanenta skolan uppvisat slitage eller
brister i inomhusmiljön (Petersson, 2014; Hellström, 2015). De tillfälliga lösningarna har en tendens att
bli permanenta och därmed stå kvar i flera årtionden. Det kan innebära att elever riskerar att erbjudas
en skolmiljö av tveksam teknisk kvalité (Törnquist, 2005) men det är värt att beakta att en skola som är
tillfällig i kommunens ögon och planerad att stå i 10 år, inte är tillfällig för den enskilda eleven eller för
de anställda.
Kommunerna hamnar i ett läge där de ska anskaffa skolorna till lägsta möjliga pris, ställa krav och
samtidigt kontrollera att modulerna uppfyller dessa. Här finns det en möjlig konflikt och sällan
uppfyller modulerna alla de krav som ställs i Boverkets byggregler, BBR (Sjövind, 2013).
1.2

Syfte

Syftet med denna rapport är att bidra till en ökad medvetenhet om arbetsmiljön i modulskolan. Få
studier har gjorts om arbetsmiljön i skolan överlag. Genom att belysa brister och fördelar vill vi på sikt
bidra till en positiv utveckling av modulskolan. Genom att studera de olika modulfabrikaten vill vi få en
större inblick i vad som skiljer de olika modulerna åt och på så vis få en bättre förståelse för varför
modulskolan ser ut som den gör. Genom att rita ett förslag över en hemvist hoppas vi ge ett nytt sätt att
tänka på när skolhus i modulform planeras. Den framtida modulskolan ska vara flexibel, vacker och ha
en god arbetsmiljö.
1.3

Mål

Målet med rapporten är att besvara följande frågor:


Hur är arbetsmiljön i en modulskola jämfört med en permanent skola?



Utifrån resultatet ovan, hur kan en modulskola förbättras ur byggnadsteknisk och arkitektonisk
synpunkt?

I rapporten ingår även att få en ökad förståelse för skolhuset som byggnad.
1.4

Avgränsningar

Rapporten har avgränsats till arbetsmiljön och inomhusklimatet i skolor. Rapporten fokuserar främst
på fysisk arbetsmiljö. Eftersom arbetsmiljö är ett brett område har undersökningen avgränsats till fem
delområden: ljud, ljus, luft, funktion och trivsel. Dessa faktorer är relativt enkla att mäta och samtidigt
har de en stor påverkan på arbetsmiljön.
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Undersökningarna har utförts i två skolor, en modulskola och en permanent skola, och till elever i
hemvisten för årskurs 5 i respektive skola. I den permanenta skolan har även elever i hemvisten för
årskurs 6 deltagit i undersökningen.
Svårighet att utföra mätningar har funnits då dessa kräver relativt tomma lokaler. Vilka områden som
skulle undersökas bestämdes från början men resultatet av enkätundersökningen visade var största vikt
skulle läggas. Akustiken visade sig vara det största problemet och därför har fokus lagts där. Till vår
hjälp har vi haft en akustiker. Akustikmätningarna är begränsade till stegljud och efterklangstid.
Ljusmätningarna har skett med enklare utrustning med anledning av att enkätundersökningen visade
på goda resultat med avseende på ljus.
Rapporten är genomförd i en tidsperiod på 10 veckor. Inom den perioden har alla mätningar och
undersökningar genomförts samt ett förslag på framtidens modulskola har arbetats fram.
1.5

Lösningsmetoder

1.5.1

Arbetsgång
Problem

Teoretisk bakgrund

Undersökning

Marknadsundersökning

Sammanställning
flödesschema

Resultat "Framtidens
modulskola"

1.5.1.1

Cedervall arkitekter

Denna rapport skrevs i samverkan med Cedervall arkitekter vars filosofi är: ”Cedervall arkitekter tar
ansvar för hur publik arkitektur påverkar människor och samhällen” (Cedervall arkitekter, 2016).
Cedervall arkitekter har sitt namn efter grundaren Gunnar Cedervall. Efter grundandet år 1963 ägnade
sig företaget primärt åt skolor. Idag erbjuder företaget tjänster till alla typer av publika miljöer och de
har spetskompetens inom fem områden: arkitektur, konstruktion, inredning, landskap, storkök och
restaurang. Idag har företaget ett 70-tal anställda och omsätter 70 mkr per år. Företaget är miljö- och
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 (Cedervall arkitekter, 2016).
1.5.2

Faktainsamling

Kunskapsinhämtning har skett genom inläsning av litteratur, så som rapporter, lagar, föreskrifter och
elektroniska artiklar. Rapporten har främjats av den kompetens som finns att hämta på kontoret, både
från arkitekter och från byggingenjörer. Flertalet av de anställda på Cedervall arkitekter har stor
erfarenhet av att planera skolor. Cedervall arkitekter har ett rikt biliotek om skolor och inomhusmiljö
som har nyttjats till faktainsamlingen. Statliga förvaltningsmyndigheters hemsidor och PDF:er har varit
en stor del av fakta insamlingen. Information har även hämtats genom kontakter med annan expertis i
branschen.
1.5.3

Val av metod
Enkät

1.5.4

Mätningar

Marknadsundersökning

Personliga intervjuer

Information från informella intervjuer med berörda personer, arkitekter, lärare, rektorer och annan
personal inom skolverksamheten har använts. Dessa personer besitter stor erfarenhet inom
arbetsmiljöområdet och har delat med sig av kunskaper.
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1.5.5

Undersökning

De undersökta skolorna valdes på inrådan från Cedervall arkitekter eftersom de har varit i kontakt med
skolorna tidigare. Att klasserna 5 och 6 undersöktes var för att svårare frågor kan ställas till dem än till
yngre barn.
För att få ett så bra resultat som möjligt från planerade mätningar kontaktades experter inom akustik
och ventilation. Undersökningar av inomhusmiljön har i huvudsak utförts i respektive hemklassrum.
En del av resultaten har expertis personer hjälpt till att analysera.
En mindre marknadsundersökning mellan de olika modulfabrikaten utfördes och finns i bilaga 1.
1.5.5.1

Enkät

En enkätundersökning för personal och elever genomfördes både i en modulskola och i en permanent
skola. Syftet med enkäten var att få förståelse för hur elever och personal upplever arbetsmiljön i
respektive skoltyp samt att undersöka om det finns skillnader i arbetsmiljöförhållandena i de olika
skoltyperna. I enkäten fanns det även plats att uttrycka önskemål och förbättringsförslag.
Enkätundersökningen utfördes genom att enkät i pappersformat delades ut till eleverna. Det var en
tidskrävande metod eftersom svaren behandlades manuellt men undersökningen genomfördes utan
bortfall. Personalens enkät delades ut i både pappers- och digitalt format.
1.5.6

Gestaltningsförslag av framtidens modulskola

Förslaget till framtidens modulskola är ett resultat av den genomförda undersökningen. Vår
näringslivskontakt informerade från början att det är bra att rita en hemvist för mellanstadiet eftersom
den inte behöver erbjudas heldagsomsorg. Flera olika skissförslag har analyserats och har sedan ritats
upp i ritprogrammet Autodesk Revit Architecture för vidare utveckling. Förslagets areamått jämfördes
sedan mot vanliga areamått och utformningar som finns på marknaden idag samt mot vanliga krav från
beställare.
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Teoretisk bakgrund om arbetsmiljön i skolan

Reglerna i Plan- och Bygglagen (PBL) och i BBR omfattar bl.a. tekniska egenskaps- och
utformningskrav. De gäller både vid uppförande och vid ändring av byggnad. Dessa krav är samhällets
minimikrav på byggnader. Om byggnaden ska rikta sig mot en speciell verksamhet kan även andra
regelverk vara aktuella, som exempelvis arbetsmiljölagen (Boverkets byggregler, 2015).
Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) är grunden för allt miljöarbete i
Sverige. Arbetsmiljöförordningen (AMF) har kompletterande bestämmelser till AML. Andra regelverk
och dokument som tar upp skolans arbetsmiljö är skollagen, barnkonventionen, läroplanen för
grundskolan och skolverkets föreskrifter (Kindenberg, 2005). Myndigheter som granskar skolans
fysiska miljö är Folkhälsomyndigheterna, Arbetsmiljöverket och Kemikalieinspektionen med flera
(Prevent, u.d.).
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön i alla typer av verksamheter. I den kommunala skolan är det
kommunpolitikerna som är arbetsgivare. De flesta kommuner väljer att delegera arbetsmiljöarbetet till
rektorn, som får ansvara för arbetsmiljön i skolan (Kindenberg, 2005).
2.1

Ljudmiljö

Hur tillfredställande eller otillfredsställande en ljudmiljö upplevs beror på ljudstyrka, frekvens,
efterklangstid, exponeringstid, ljudkategori och individens egna förutsättningar (Hörselskadades
Riksförbund, 2015). I en undervisningsmiljö är det viktigt att eliminera de ljud som är störande och
främja de ljud som skall höras. Bullriga undervisningsmiljöer har en negativ påverkan på människans
kognitiva funktioner och det skapar en allmän oro och rastlöshet (Saint-Gobain Ecophon, 2002). I en
dålig ljudmiljö försämras även minnet (HRF, 2010). Därmed sänks kvaliteten på inlärningsprocessen
och skolresultaten påverkas negativt (Saint-Gobain Ecophon, 2002).
Typen av buller påverkar de kognitiva funktionerna mer är ljudets nivå (Saint-Gobain Ecophon, 2002).
Undersökningar visar att andras tal i bakgrunden är den typ av buller som stör mest. Det beror på att
hjärnan automatiskt uppfattar talljud som viktiga, och därför är det svårare att filtrera bort dessa ljud,
än exempelvis ett jämt bakgrundsbrus (Hörselskadades Riksförbund, 2015).
Hur ljudmiljön upplevs i skolan beror även på rumsakustiken. En god rumsakustik inverkar både på
hur ljud från bakgrundsbuller och aktiviteter i klassrummet upplevs (HRF, 2010).
2.1.1

Ljudkrav i skolan

Krav på ljudmiljö i undervisningslokaler uppfylls enligt
Boverkets byggregler, BBR om ljudklass C nås i
standarden ”Byggakustik - Ljudklassning av utrymmen i
byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och
fritidshem, kontor och hotell” (SS 25268). Ljudklass C
innebär att ljudförhållandena motsvarar minimikraven
enligt BBR. Ljudklassen ska uppfyllas inom
luftljudsisolering, stegljudsnivå, rumsakustik,
installationsbuller och yttre bullerkällor (Åkerlöf, 2015).
Vad dessa begrepp innebär samt deras ljudkrav förklaras i
texten nedan.

”Byggnader, som innehåller bostäder
eller lokaler i form av vårdlokaler,
förskolor, fritidshem,
undervisningsrum i skolor samt rum i
arbetslokaler avsedda för
kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska
utformas så att uppkomst och spridning
av störande ljud begränsas så att
olägenheter för människors hälsa
därmed kan undvikas” (BFS 2013:14)

Byggnadens förmåga att reducera luftburet ljud mellan två rum kallas luftljudsisolering. Kravet anges
som lägsta vägda standardiserad ljudnivåskillnad, DnT,w och som lägsta vägda reduktionstal, R’w. Talen
varierar med olika frekvenser och därför används ett viktat värde (Åkerlöf, 2015). Ett högre värde
indikerar en bättre ljudkomfort (Svenskt Trä, 2003).
I tabell 1 anges det lägsta vägda standardiserad ljudnivåskillnad, DnT,w, för skolor, förskolor och
fritidshemslokaler enligt ljudklass C.
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Tabell 1 Lägsta vägda ljudnivåskillnad DnT,w enligt ljudklass C.

Typ av utrymme

DnT,w, dB (decibel)
Från annat utrymme

Till utrymmen för musik eller dans
exempelvis musikrum, danssal, musikövningsrum *

Till utrymme för gemensamma samlingar, 50-100
personer

Från korridor

60

40

56

48

exempelvis mindre aula *

(SS 25268:2007)

* Undantag förekommer

I tabell 2 anges det lägsta vägda reduktionstalet, R’w, för skolor, förskolor och fritidshemslokaler enligt
ljudklass C.
Tabell 2 Lägsta vägda reduktionstalet R´w enligt ljudklass C

Typ av utrymme

R’w, dB (decibel)
Från annat utrymme

Till utrymmen för gemensam undervisning,
exempelvis klassrum, lektionssalar *

Till utrymme för enskilt arbete eller samtal
exempelvis expedition, bibliotek *

Till utrymmen för lek och samvaro i förskola
exempelvis lekrum, snickarrum

Till hygienrum och eller utrymmen för vila
exempelvis wc, vilrum, duschrum *

(SS 25268:2007)

Från korridor

44

40

35

30

44

30

44

30
* Undantag förekommer

Byggnadens förmåga att reducera stegljud, skrapljud, stötar och slag på golv från ett närliggande rum
kallas stegljudsisolering (SIS Förlag AB, 2007). För en byggnad anges stegljudsisoleringskrav som vägd
normaliserad stegljudsnivå, L’nw. Stegljudsnivån varierar med frekvenser och värdet tas fram genom att
den mätta stegljudsnivån jämförs med en referenskurva. Ett högre värde innebär en sämre ljudkomfort
(Svenskt Trä, 2003). Stegljudsnivån mäts genom att en hammarapparat slår på ett bjälklag, en trappa
eller dylikt samtidigt som ljudtrycksnivån mäts i ett angränsande utrymme (Åkerlöf, 2015).
I tabell 3 anges den högsta vägda standardiserade stegljudsnivån, L’nT,w, för skolor, förskolor och
fritidshemslokaler enligt ljudklass C.
Tabell 3 Högsta vägda standardiserade stegljudsnivå L´nTw enligt ljudklass C

Typ av utrymme

L’nT,w, dB (decibel)

Utrymmen för gemensamma samlingar mer än 50 personer

Från utrymme
med låg stegljudsbelastning

Från utrymme
med hög stegljudsbelastning

52

48

60

56

64

60

-

68

exempelvis aula

Utrymme för gemensam undervisning
exempelvis utbildningslandskap, klassrum, lektionssal, musiksal

Övriga utrymmen för undervisning
exempelvis hemvist, grupprum, slöjdsal, undervisningskök

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
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exempelvis vilrum, lärarrum, personalrum, kontor, expedition,
studierum, bibliotek, mediatek, kurator, psykolog, talklinik,
skolhälsovård, musikövningsrum, matsal, uppehållsrum

(SS 25268:2007)
Rumsakustik anges i form av det längsta medelvärdet av efterklangstider, T20 (Åkerlöf, 2015).
Efterklang är det ljud som finns kvar i ett rum efter att ljudkällan tystnat. Efterklangstid är den tid det
tar för efterklangsljudet att sjunka med 60 dB från ursprungsnivån. Efterklangstiden är beroende av
flera saker i rummet. Den beror bland annat av förhållandet mellan reflekterande och absorberande
material samt av de reflekterande ytornas vinkelförhållanden och avstånd (Nationalencyklopedin, u.d.).
Även en ökad rumsvolym innebär en längre efterklangstid (SIS Förlag AB, 2007). Efterklangstiden är
avgörande för hur god taluppfattbarheten i ett rum är. En lång efterklangstid innebär att ljuden flyter
ihop och blir svåra att urskilja (Hörselskadades Riksförbund, 2015).
I tabell 4 anges den längsta efterklangstid i rum, T20, för skolor, förskolor och fritidshemslokaler enligt
ljudklass C.
Tabell 4 Längsta efterklangstid i rum, T20 enligt ljudklass C

Typ av utrymme

T20, s

Utrymmen för gemensam undervisning

0,5

exempelvis klassrum, lektionssalar

Utrymmen för undervisning eller elevarbete i mindre grupper
exempelvis grupprum, hemvistrum, konferensrum, lekrum

Utrymmen för undervisning i musik

0,5
0,6

exempelvis musiksal, musikövningsrum

Stora utrymmen för idrott
exempelvis gymnastiksal, idrottshall, simhall

1,2

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m2 samt utrymme för matlagning
exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storköksutrymme

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
exempelvis rum för vila, lärare, personal, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek

Utrymmen där människor vistas tillfälligt

0,5
0,6
0,5

exempelvis korridorer, entréer, kopieringsutrymmen, omklädningsrum

-dock i trapphus

0,8

(SS 25268:2007)
Ljud från anordningar som behövs för att byggnaden ska uppfylla BBR:s krav på hygien, hälsa miljö och
tillgänglighet tillhör kategorin installationsbuller. Dessa krav avser den sammanlagda ljudtrycksnivån
från samtliga installationer i ett möblerat utrymme. Anordningar som kan alstra installationsbuller är
hiss, elsystem, anordningar för luftbehandling, termiskt klimat och belysning. Anordningar som
brukaren själv kan kontrollera omfattas inte av kraven (SIS Förlag AB, 2007).
Tabell 5 anger högsta A- och C-vägda ekvivalent ljudnivå från installationer enligt SS-25268:2007. Den
A-vägda ljudnivån exkluderar de lågfrekventa ljuden medan den C-vägda ljudnivån inkluderar dem
(Christensson, 2014).
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Tabell 5 Högsta A- och C-vägda ekvivalenta ljudnivå från installationer

Typ av utrymme
Utrymmen för gemensamma samlingar, mer än 50 personer
exempelvis aula

Utrymmen för undervisning, upp till 50 personer
exempelvis klassrum, musiksal, grupprum, slöjdsal

LpA

LpC

dB

dB

30

50

30

50

35

55

40

-

-

-

Utrymmen för hälsovård, vila, enskilt arbete, enskild undervisning, lek, samtal
exempelvis vilrum, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård, lärarrum, personal, kontor,
expedition, konferensrum, studierum, bibliotek, mediatek, musikövning, lek, snickarrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, gymnastiksal

Utrymmen där människor vistas tillfälligt
exempelvis korridor, entréhall, trapphus, kapprum, WC, omklädningsrum

Inom kategorin trafikbuller och yttre ljudkällor anges två olika kategorier av ljudnivåer, maximal
ljudtrycksnivå (LpAFmax) och total frekvensvägd dygnsekvivalent ljudtrycksnivå. (LpA,eq). Den första avser
de högsta ljudnivåerna och den andra är en form av medelljudnivå under en bestämd tidsperiod.
Förutom fordonsbuller ingår i den här kategorin även ljud från exempelvis industriell verksamhet,
närbelägna ventilationsanläggningar, restauranger och lekande barn. Vid mätning förutsätts att rum är
möblerade och fönster är stängda (Åkerlöf, 2015).
Tabell 6 anger dimensionerande ljudnivå från trafik och yttre ljudkällor enligt SS-25268:2007.
Tabell 6 Dimensionerande ljudnivå från trafik och yttre ljudkällor

Lägsta tillåtna sammanvägda ljudisolering skall fastställas genom beräkning utifrån
dimensionerande ljudtrycksnivåer utomhus så att tabellens värden på
ljudtrycksnivåer inte överskrids i följande utrymmen:

LpA,eq

LpAFmax

dB

dB

30

45

30

45

35

50

40

-

-

-

Typ av utrymme
Utrymmen för gemensamma samlingar, mer än 50 personer
exempelvis aula

Utrymmen för undervisning, upp till 50 personer
exempelvis klassrum, lektionssal, musiksal, grupprum

Utrymmen för hälsovård, vila, enskilt arbete, enskild undervisning, lek, samtal,
idrott
exempelvis rum för vila, talklinik, kurator, psykolog, skolhälsovård, lärare, personal,
kontor, expedition, konferenser, studierum, bibliotek, mediatek, musikövning, lek,
snickarrum, slöjdsal, undervisningskök

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt
exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storköksutrymme

Utrymmen där människor vistas tillfälligt
exempelvis korridor, entréhall, trapphus, kapprum, WC, omklädningsrum

I denna rapport undersöks endast stegljudsnivå och efterklangstid.
Akustikern Kristian Orellana nämner att samma mätresultat enligt ovanstående parametrar kan
upplevas olika ur akustisk komfort. Det beror, enligt honom, bland annat på att det finns andra
avgörande akustiska faktorer som inte mäts, samt att vissa faktorer är svåra att mäta med dagens
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teknik. Trumljud, det vill säga stegljud i samma rum, är en faktor som påverkar ljudmiljön men som det
inte ställs krav på i dagens standard (SIS Förlag AB, 2007).
2.1.2

Ljudmiljö i skolan

I ett klassrum där undervisningen sker på traditionella lärarledda sätt är
Enligt HRF:s rapport
det viktigt att bakgrundsljud och andra störande ljud dämpas maximalt
Kakofonien anser 67
Det är särskilt viktigt att dämpa de låga frekvenserna omkring 125 Hz
procent av landets
eftersom de gör det svårare att uppfatta tal (Saint-Gobain Ecophon AB,
förskollärare, lärare och
2016). När dessa frekvenser dämpas lyfts istället de informationsbärande
fritidspedagoger att
konsonantljuden fram. För att uppnå detta kan absorbenter som dämpar
ljudmiljön på jobbet är
de låga frekvenserna monteras i rummet (Christensson, 2014). Kristian
ett problem varje
Orellana upplyser: för att akustiktak ska dämpa även de låga frekvenserna
dag/varje vecka.
behöver ett visst utrymme finnas mellan akustiktak och ovanliggande
bjälklag. Textiler, mattor och exempelvis stoppade möbler dämpar främst
ljud av höga frekvenser (B&L Lund AB, u.d.). Utöver effektiva ljudabsorberande akustiktak förbättras
ljudmiljön i klassrummet om en ljudabsorbent placeras på bakre väggen i av klassrummet. Den
placeras fördelaktigt i elevernas öronhöjd. För att förstärka talarkomforten kan en reflekterande yta
placeras ovanför lärarens position (Christensson, 2014).
För en optimal klassrumsakustik ska ljud från installationer, ljud från andra rum och ljud från trafik
beaktas (Christensson, 2014). Akustiken bör det tas hänsyn till redan tidigt i planering. Flera akustiska
faktorer är svåra att åtgärda med enkla medel i efterhand och kan därmed bidra till kostnader vid
eventuell ombyggnation. Planlösningar som påverkar akustiken är något som bör planeras i ett tidigt
skede. Här kan nämnas att buller från korridorer kan minskas genom att något bryter av korridoren.
Att skapa ”rum i rummet” inverkar positivt på akustiken (Kindenberg, 2005). Även val av material på
golv påverkar (Kindenberg, 2005). Det finns akustikgolv som dämpar steg- och trumljud.
2.2

Ljusmiljö

I en ljusmiljö som upplevs god av individen, känner den sig trygg i och kan utföra sina arbetsuppgifter
på ett säkert och tillfredsställande sätt (Arbetsmiljöverket, 2015).
Studier har visat att ljuset starkt påverkar människans dygnsrytm, välbefinnande och prestation. Om
ljuset är för starkt kan det leda till att stresshormonet kortisol höjs. Om vi däremot vistas i lokaler med
dåligt ljus och avsaknad av naturligt ljus stiger halten av sömnhormonet melatonin i kroppen
(Bengtsson, 2015). I miljöer med dåliga ljusförhållanden kan individer även bli trötta och irriterade
eftersom ögonen ansträngs i onödan. Om belysningen är dålig eller felaktig kan den ge oss
muskelspänningar och huvudvärk (Kindenberg, 2005). Även riskerna för olycksfall och
belastningsskador ökar vid dålig belysning (Jakobsson & Aronsson, 2013).
2.2.1

Ljuskrav i skolan

Enligt BBR är ljusförhållandena tillfredställande när rätt ljushet och ljusstyrka uppnås samt när inga
störande reflexer eller bländningar förekommer (Boverkets byggregler, 2015). Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2, hänvisar till standarden för ”Belysning av
arbetsplatser inomhus” (SS-EN 12464-1). Enligt den är de tre behoven för att tillfredsställa mänskliga
grundläggande behov synkomfort, synprestation och säkerhet. Det finns sju parametrar som inverkar
på dessa behov vilka är luminansfördelning, belysningsstyrka, ljusriktning, ljusets variation,
färgåtergivning och ljusets färgkaraktär, bländning och flimmer (SIS Förlag AB, 2011). Dessa
parametrar och deras eventuella krav värden nämns nedan.
Styrkan på ljuset har betydelse för upplevelse av kontrast, skugga, färger och atmosfär. I ett ljusare rum
blir färgerna skarpare och klarare, i ett mörkare rum blir kontrasterna diffusare och svagare (Franzell,
2013). Hur fort, säkert och komfortabelt en person uppfattar och utför en visuell del av en aktivitet
påverkas stort av belysningsstyrkan och dess fördelning. Om variationer i belysningsstyrkan (dess
jämnhet) runt arbetsområdet är stora kan det leda till obehag och synstress (SIS Förlag AB, 2011). I
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tabell 7 anges den här faktorns krav i form av Ēm (bibehållna belysningsstyrkan) och i form av Uo (lägsta
värde för belysningsstyrkans jämnhet).
Bländning upplevs när ögat utsetts för högre ljushet än vad ögat är anpassat för. Det bländande ljuset
kan komma från en yta i synfältet som har starkare ljushet än det som betraktas, exempelvis en lampa
eller en ljus yta. Reflexer kan uppstå från till exempel blanka ytor. Bländning och reflexbländning kan
upplevas både tröttande och obehagligt och det undviks genom att rikta ljuset rätt och vid behov
skärma av ljus från armaturer och fönster (Franzell, 2013). Gränsvärden för obehagsbländning ges i
form av de maximala UGR-gränserna, UGRl (Unified Glare Rating limit).
Färgåtergivning är ett mått på hur naturligt färger och färgkontraster upplevs (Fridell Anter & Klarén,
2014). I tabell 7 anges krav på lägsta färgåtergivningsindex, Ra vars maximala värde är 100.
I tabell 7 anges de krav som ställs i utbildningslokaler och undervisningsbyggnader (ej förskola) på
belysningsstyrka och dess jämnhet, bländning och färgåtergivningsindex enligt SS-EN 12464-1.
Tabell 7 Belysningsstyrka, belysningsjämnhet, bländning och färgåtergivningsindex

Typ av interiör,
arbetsuppgift eller aktivitet

Ēm

UGRl
-

Uo
-

Ra
-

Anmärkningar

lux

Klassrum, handledarrum

300

19

0,60

80

Belysningen bör kunna regleras

Klassrum för kvällsundervisning och vuxenutbildning

500

19

0,60

80

500

19

0,60

80

Belysningen bör kunna regleras för att
uppfylla olika audio/visuella behov.

500

19

0,70

80

Förhindra spegelreflexer.
Föreläsare/lärare ska belysas med
lämplig vertikal belysningsstyrka.

Bildsalar

500

19

0,60

80

Hantverksrum

500

19

0,60

80

Grupprum, seminarierum

500

19

0,60

80

Musikövningssalar

300

19

0,60

80

Arbetsrum

500

22

0,60

80

Entréhallar

200

22

0,40

80

Kommunikationsytor, foajéer,
korridorer

100

25

0,40

80

Trappor

150

25

0,40

80

Allmänna utrymmen och
samlingshallar för studenter

200

22

0,40

80

Lärarrum

300

19

0,60

80

Skolmatsalar

200

22

0,40

80

Föreläsningssal
Skrivtavla

Belysningen bör kunna regleras

För parametern flimmer finns inga riktvärden utan arbetsmiljön bör utformas så att flimmer undviks
(SIS Förlag AB, 2011).
Luminans beskriver hur mycket ljus som reflekteras från en belyst yta i en riktning (Fridell Anter &
Klarén, 2014). Ur luminansfördelningssynpunkt ska belysning planeras så att lämpliga värden väljs för
reflektans på omgivande rumsytor och belysningsstyrkan mot dessa (SIS Förlag AB, 2011).
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Ljusets färgkaraktär hos artificiell belysning kan beskrivas som varm, neutral och kall (SIS Förlag AB,
2011). Vilken ljusfärg som är lämpligast beror bland annat på vad rummet används till och vilken
rumsupplevelse som vill skapas. (Franzell, 2013). I en skola är det lämpligt att ljuskällan är av den typ
att färgåtergivningen upplevs så naturligt som möjligt (Jakobsson & Aronsson, 2013). Tillämpningsbara
förslag ges i SS-EN 12464–1:2011.
Kategorin ”ljusets variation” och dess rekommendationer är ännu under övervägande. Aktuell forskning
visar att människans stimulans och dess välbefinnande kan ökas genom att variera
belysningsförhållanden över tid genom tillämpade artificiella belysningslösningar och/eller med
dagsljus (SIS Förlag AB, 2011).
2.2.2

Ljusmiljö i skolan

God synkomfort innebär indirekt en högre produktivitetsnivå och en kvalitetsförbättring i arbetet (SIS
Förlag AB, 2011).
Dagsljus är det mest optimala ljuset och alla rum där människor tillbringar en längre tid bör ha dagsljus
och ge möjlighet till utblick (Bengtsson, 2015; Nationalencyklopedin, u.d.). Ett schablonvärde för
fönsterglasarea är att den är minst 10 % av golvarean. En förenklad metod för beräkning av
fönsterglasarean finns i standarden ”Byggnadsutformning - Dagsljus - Förenklad metod för kontroll
av erforderlig fönsterglasarea” (SS 91 42 01) (Boverket, 2015). På grund av det är verksamhet i
källarlokaler olämpligt. Fönster ska även finnas för möjlighet att vädra (Miljötillsynsnämnden
Höganäs, 2011).
Den mest naturliga skuggan är den som faller in snett uppifrån. En mjuk skugga är att föredra i
arbetsmiljöer och den uppstår av ljus från flera ljuskällor och riktningar eller av ett indirekt ljus
(Jakobsson & Aronsson, 2013).
2.3
2.3.1

Inomhusklimatet, - ventilationskrav och operativ temperatur
Ventilation

Vid kontorsarbete andas människan ca 0.15 liter luft/sekund (Hjertén, et al., 1996). Utandningsluft
innehåller endast 15 % mindre syre men 100 % mer koldioxid än inandningsluft. Det är alltså inte
syrehalten som markant minskar utan att vi avger koldioxid och andra gaser som blir svävande i luften
som blir den stora förändringen (Nationalencyklopedin, u.d.).
En koldioxidhalt över 1000 ppm (parts per million) indikerar att ventilationen inte är tillfredsställande
(Nationalencyklopedin, u.d.). Koldioxid är inte störande förrän vid höga koncentrationer. Gränsvärdet
för en arbetsplats ligger på 0.5 % vilket motsvarar 5000 ppm (Nationalencyklopedin, u.d.). Luft
innehållande en halt lika eller understigande 0.1 % eller 1000 ppm är det värde som kan klassas som
god luftkvalitet. För att uppnå det krävs ett luftflöde på ca 9 liter per sekund och person
(Nationalencyklopedin, u.d.). Socialstyrelsens allmänna råd (1999:25) om tillsyn enligt miljöbalken –
ventilation rekommenderar att öka uteluftsflödet till ca 10 l/s och person vid stillasittande
sysselsättning. Dock får lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte överstiga 0,15 m/s
(Miljötillsynsnämnden Höganäs, 2011). I skolor bör inte luftflödet understiga 7 liter per sekund och
person + 0.35 liter per kvadratmeter (Folkhälsomyndigheten, 2014).
En koldioxid halt under 1000 ppm eftersträvas (Boverkets byggregler, 2015). 1000 ppm ska inte ses
som ett gränsvärde d.v.s. ett värde som inte får överskridas. Däremot är det inte acceptabelt med ett
medelvärde på 1000 ppm/dag över en längre tidsperiod. Även om koldioxidhalten underskrider 1000
ppm är det ingen garanti för att luftkvaliteten är tillfredsställande (Arbetsmiljöverket, 2013).
Luftkvalitén beror på hur friskluft kommer in i byggnaden och vilka föroreningar som avges till luften
från till exempel mänskliga aktiviteter, huden, partiklar och fibrer från byggmaterial och möbler. Till
luftföroreningar räknas bland annat koloxid (CO), ozon (O3), radon, mögel, koldioxid (CO2), avgaser,
tobaksrök och dammkvalster (Hjertén, et al., 1996). Förutom hud och koldioxid avger personer även
fukt och lukt (Nationalencyklopedin, u.d.). I skolan och andra byggnader där många människor vistas
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samtidigt kan koldioxidhalten och lukter från individer vara avgörande för ventilationsbehovet
(Nationalencyklopedin, u.d.).
Ventilationens förmåga att föra bort luftföroreningar påverkas av luftväxlingens storlek och flöde.
Sättet luften förs in och ut ur rummet har stor betydelse. Det kan kontrolleras genom val av
ventilationssystem. Vanligtvis finns det inte någon tydlig bild av luftens rörelse och luftströmmar är
svåra att beräkna eftersom människor, apparater och lampor fungerar som värmekällor och ger upphov
till termiska uppströmmar (Nationalencyklopedin, u.d.).
Det som vanligen begränsar kvalitén på ett perfekt klimat är ekonomin (Hjertén, et al., 1996).
Ventilationen för olika byggnader styrs av kraven på tillräckligt mycket luft och energisparande, något
som inte verkar med varandra (Nationalencyklopedin, u.d.). Ventilationen kan föra bort de
föroreningar som alstras, men inte själva källan till föroreningen. Finns det mögelproblem döljer endast
ventilationen problemet utan möjlighet att eliminera det (Nationalencyklopedin, u.d.).
När dimensionering av ventilationen utförs måste kravet om luftflöde uppfyllas, men även hänsyn ska
tas till andra faktorer så som drag och luftfuktighet. Drag är ofta förknippat med hög lufthastighet eller
som en lokal avkylning av en kroppsdel t.ex. genom närhet till en kall byggnadsyta. Beaktning tas till
den relativa fuktigheten för att undvika bakterier, virus, mögel, kvalster, luftrörsinfektioner, astma och
allergier som ofta frodas vid hög luftfuktighet (Nationalencyklopedin, u.d.).
Hänsyn bör även tas till tung eller lätt stomme, eftersom en lättare stomme inte kan utnyttja stommens
värmelagringsförmåga. Luftomsättningen blir ca tre gånger större, vilket gör att energiförbrukningen
ökar (Hjertén, et al., 1996).
En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs var tredje år, i skolbyggnader, oavsett vilken typ av
ventilation som används. Syftet är främst att säkerställa att byggnaden har ett gott inomhus klimat. Vid
en OVK kontrolleras att systemet fungerar som det ska, att det inte innehåller föroreningar och att det
finns lättillgängliga skötselanvisningar och instruktioner (Boverket, 2014).
2.3.2

Temperatur

Ventilationens uppgift är inte enbart att ta bort skadlig luft, utan även att skapa ett bra inomhus klimat
(Hjertén, et al., 1996). Den operativa temperaturen eller den upplevda temperaturen styrs bland annat
av vilken aktivitet vi utför, hur mycket kläder vi bär, luftens temperatur och om det finns drag eller
värme strålning (Hjertén, et al., 1996).
Om det är för varmt eller kallt kan det påverka koncentrationen och prestationen negativt (Kindenberg,
2005). Det finns olika rekommendationer för den optimala temperaturen. Vanligen rekommenderas att
temperaturen ligger mellan 20-22 grader i en skolbyggnad. Arbetsmiljöverket säger 20-26 grader men
rekommenderar 22 grader Celsius för ett klassrum. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS:2005:15)
rekommenderar inte temperaturer under 20 grader Celsius (Arbetsmiljöverket, 2015; Kindenberg,
2005; Miljötillsynsnämnden Höganäs, 2011). Golvtemperaturen ska inte understiga 18 °C och den
vertikala lufttemperatur skillnaden (0.1-1.1 m över golvet) bör inte överstiga 3 °C
(Miljötillsynsnämnden Höganäs, 2011).
När temperaturen regleras måste hänsyn tas till olika faktorer. Faktorer som rumsstorlek, varifrån
värmen kommer utöver från element, antalet människor som vistas i rummet, solens läge,
solavskärmning, årstid, eventuella tekniska maskiners värmeavgivning och ventilation (Kindenberg,
2005). De luftomsättningar som behövs för att temperaturen i ett rum ska vara på en bra nivå är ofta
långt över vad myndigheterna kräver (Hjertén, et al., 1996).
Värme är en fysisk belastning för kroppen och innebär bland annat merarbete för hjärtat. Tillsammans
med tungt arbete och/eller hög luftfuktighet kan värme bli skadlig. Hög temperatur påverkar
arbetsförmågan, kroppen reagerar genom att sänka arbetstakten för att minska värmeproduktionen.
Dessutom ökar olycksfallsrisken i och med att uppmärksamheten och omdömet försämras
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(Arbetsmiljöverket, 2015). Obehag och bristande komfort ger sämre arbetsförmåga inte bara när det är
för varmt utan även när det är för kallt. Om det är svalt eller om kroppen kyls av ojämnt uppstår en
obalans och obehagskänsla (Arbetsmiljöverket, 2015).
Det finns olika typer av ventilationssystem, de tre vanligaste i Sverige är självdrag (S-system), frånluft
(F-system) och till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX-system). I de undersökta skolorna
används ett FTX-system, som är det vanligaste i lokalbyggnader. Ett rätt projekterat, monterat och
injusterat FTX-system ger ett bättre inomhusklimat än ett F- eller S-system (Warfvinge & Daglblom,
2010).
I ett FTX-system tas luften in så högt upp som möjligt eftersom luften är som renast där. Luften som tas
in filtreras, värms eller kyls i aggregatet, där finns värmeåtervinnare, kylbatteri och
eftervärmningsbatteri. Systemet har två kanaler, ett för tilluft och ett för frånluft. Genom
värmeåtervinningen kan energibehovet för eftervärmning minska, fläktarna mer el än i ett F-system.
Fördelar med FTX-system är att värmen från luften återvinns, uteluften kan filtreras och de stora
möjligheterna att styra luftväxlingen. Nackdelarna är att fläktarna kräver el, att det finns risk för buller
samt att kanaler och fläktar är utrymmeskrävande och har ett större underhållsbehov (Warfvinge &
Daglblom, 2010).
2.4
2.4.1

Funktion och utformning av lokaler
Tillgänglighetskrav

Tillgänglighetskrav berör tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller
orienteringsförmåga. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan behöva använda hjälpmedel så som
rullstol eller käpp. Nedsatt orienteringsförmåga kan vara nedsatt syn, hörsel eller kognitiv förmåga
(Boverkets byggregler, 2015).
Entréer till arbetslokaler ska vara lätta att upptäcka, placerade och utformade så att de är tillgängliga
och användbara. Entrén bör därför vara kontrastmarkerad och väl belyst. Entréer och
kommunikationsutrymmen ska vara tillgängliga för alla och ha tillräckligt med manöverutrymme för
personer i rullstol. Gångytor ska vara fasta och jämna, de ska helst utformas utan nivåskillnad. Där det
ej kan undvikas ska skillnaderna utjämnas med hjälp av ramp, hiss eller annan lyftanordning samt
trappa (Boverkets byggregler, 2015).
Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De får maximalt ha en lutning
på 1:12 men blir säkrare om dess lutning är mindre än 1:20. Dessutom bör rampens bredd vara 1300
mm. Rampen ska vara fri från hinder och ha 40 mm avåkningsskydd. Maximal höjdskillnad mellan
vilplan är 0,5 meter och ett vilplan bör vara 2 meter långt (Boverkets byggregler, 2015).
Kommunikationsområden som korridorer ska ha en minsta fri bredd på 1300 mm men kan vara 800
mm vid ett tillfälligt hinder exempel vis en pelare. För en rullstol är rådet att vändmåttet inomhus är en
cirkel med en diameter på 1300 mm (Boverkets byggregler, 2015).
Klassrummets lämpliga storlek och utformning beror på flera saker så som verksamhetens art,
omfattning, inredning, utrustning, arbetsutrymme m.m. Det finns inga regler eller riktlinjer för antal
kvadratmeter per person. I skolöverstyrelsens normer för beräkning av lokalbehov för grundskola och
integrerad särskola 1979 och normer för beräkning av lokalbehov för gymnasieskola och kommunal
högskola 1979 finns det exempel på rumsstorlek. Där nämns att ett klassrum för årskurs 1-3 bör vara
60 m2 och att ett klassrum för årskurs 4 eller högre behöver vara 75 m2. På högstadiet anges 60 m2 för
30-32 elever. Dessa uppgifter är över 30 år gamla och behöver tolkas om till dagens skola
(Arbetsmiljöverket, 2000). Takhöjden ska vara minst 2.7 meter i undervisningslokaler (Boverkets
byggregler, 2015)
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Förutom krav på en tillgänglighetsanpassad toalett bör det finnas minst en toalett per 15 barn (över 2,5
år). Elever ska även kunna tvätta händerna när de kommer in och innan de äter i matsal
(Miljötillsynsnämnden Höganäs, 2011).
2.4.2

Brand

2005-2010 brann det i 400-500 skolor per år i Sverige. BBR ställer enbart krav på byggnaders fysiska
utformning när det gäller brand (Sveriges byggindustrier, 2013). Hur brandkraven uppfylls påverkar
gestaltning och utformning av byggnaden. Byggnaderna ska utformas så att möjlighet till en
tillfredsställande utrymning kan ske vid brand. Personer ska inte utsättas för nedfallande
byggnadsdelar, höga temperaturer, giftiga brandgaser, hög värmestrålning eller dålig sikt som hindrar
utrymning till säker plats (Boverkets byggregler, 2015).
En skola tillhör ofta verksamhetsklass 2A och 2B. Verksamhetsklass 2 omfattar samlingslokaler där det
vistas personer som inte förväntas ha god lokalkännedom men som kan sätta sig själva i säkerhet. 2A är
lokaler för färre än 150 personer till exempel ett klass rum och 2B är samlingslokaler för fler än 150
personer tillexempel matsal eller aula. Det innebär att byggnaden bör utformas i lägst byggnadsklass
Br2. Utan en analytisk dimensionering ska gångavståndet i en skola vara under 30 m till närmaste
utgång, antingen till en annan brandcell eller ut i det fria. Det måste alltid finnas två av varandra
oberoende utvägar ur en brandcell. Om vägarna sammanfaller räknas avståndet med en x2 faktor på
den sammanfallande delen av sträckan. För att utgångarna ska vara oberoende av varandra bör
avståndet mellan dessa vara minst 5 m (Boverkets byggregler, 2015).
Brandceller förhindrar spridning av brand och brandfarliga gaser. En brandcell är ett avgränsat område
i en byggnad som ska tåla brand en viss tid. Utrymmet kan bestå av flera rum. Storleken på brandcellen
styrs av kravet på gångavståndet till utrymningsväg. Om en byggnad är store än 1250 m2 kan det ställas
krav på brandcells indelning (Sveriges byggindustrier, 2013).
Utrymningsvägen bör dimensioneras efter hur många personer som kan förväntas befinna sig i lokalen.
I ett klassrum brukar persontätheten dimensioneras till 0.5 personer/m2. En utrymningsväg bör ha en
fri bredd på minst 90 cm, ledstänger kan inkräkta med 10 cm på vardera sidan av utrymningsvägen. En
dörröppning ska minst vara 80 cm bred. För verksamhetsklass 2B gäller en fri bredd på 120 cm och bör
ha minst tre utrymningsvägar om de är avsedda för mer än 600 personer. Utrymningsvägarna ska
dimensioneras för det max antal personer som får vistas i lokalen och dörrarna i eller till
utrymningsvägen ska kunna öppnas genom att trycka på dörren eller med ett lätt manövrerat trycke.
Det ska även finnas nödbelysning i både lokaler och utrymningsvägar lokalen bör även utformas som en
egen brandcell. I verksamhetsklass 2A finns endast krav på vägledande markeringar om lokalen inte är
lätt att överblicka (Boverkets byggregler, 2015).
2.5

Trivsel

Bra arkitektur har stor betydelse för trivseln, trygghetskänslan och hälsan. Den fysiska omgivningen
och utformningen ger signaler om individens värde och plats i det sociala sammanhanget (Törnquist,
2005). Elever är väl medvetna om sin omgivning, byggnader och miljöer samt deras betydelse. Barn och
elever tolkar sin omgivande miljö med hela kroppen och alla sina sinnen. Miljön blir således ett verktyg
för att förstå sig själv, det sociala sammanhanget och omgivningen (Skantze, 1989).
Det finns flera faktorer utöver arkitekturen som påverkar trivseln i en skola, till exempel skötsel,
inredning, stress, arbetskollegor och skoluppgifter (Arbetsmiljöverket, 2015). Färgen i rummet kan få
rummet att kännas större eller mindre. Olika färger är kopplade till olika känslor och kan få ett rum att
kännas mer välkomnande, lugnt eller harmoniskt (Björklund & Wingqvist AB, u.d.).
Trivseln är en individuell upplevelse och är därmed svår att mäta. Trots att den spelar roll för vår hälsa
och trygghet finns det ingen lag på hur trivseln ska uppfattas (Örnerborg, 2005).
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3

Undersökning

3.1
3.1.1

Bakgrund om skolor
Skolhusets historia

Skolan som fenomen har funnits sedan medeltidens klosterskolor. Utbildningsbehovet var inte en
självklarhet utan det grundades på vilket stånd individerna tillhörde.
Från 1842 fanns det två parallella skolsystem, den kommunala folkskolan och de statliga läroverken.
Ett för folket och ett för eliten. 1962 ersattes folkskolan och läroverken med den obligatoriska
grundskolan (Milld, 2007). 1842 fanns det ca 1 800 fasta skolor och i dessa gick 20 % av alla barn.
(Milld, 2007).
När folkskolan infördes kom krav på hur en skolbyggnad skulle vara konstruerad. Det fanns en tro på
att byggnaden i sig kunde påverka barnen. Förutom krav på en hälsosam miljö med god ventilation och
bra belysning skulle eleverna få vistas i en byggnad med högt kulturvärde. Skolorna var tillsammans
med sjukhus och militärens kaserner samhällets representationsbyggnader och staten gav ut särskilda
typritningar för folkskolehusen. Svenska staten ville att dessa hus skulle signalera att dem tog hand om
barnen och samhällets framtid. För en stad eller socknen var ett nytt, fint skolhus en stolthet och
invigningen firades med fest och flaggdag (Palmberg-Eriksson, 2000).
Landsbygdens skolhus byggdes ofta intill kyrkan som var den naturliga samlingsplatsen i socknen.
Kommunen bekostade skolhusen som var ett hus av trä eller sten, inte speciellt stora utan innehöll
oftast ett eller ett par klassrum. Huset skulle erbjuda barnen en hälsosam arbetsmiljö. Genom stora
södervända fönster skulle dagsljus strömma in. En takhöjd på mellan 3,6 och 4,8 m skulle se till att
luften räckte till. Lärarens plats var på ett upphöjt podium och stod därmed i centrum för allas blickar
(Palmberg-Eriksson, 2000).
I staden med en växande befolkning räckte det inte med små träskolor utan i samma monumentala stil
som övriga representationsbyggnader uppfördes palatsliknande folkskolor. På grund av sin storlek,
höjd och arkitektur reste sig skolorna mitt bland de låga enkla bostadshusen eller industrikvarteren
(Palmberg-Eriksson, 2000).
För att smidigt slussa elever till och från klassrummen organiserades skolorna med långa breda
korridorer på bägge sidor om det centrala trapphuset. Det var viktigt att alla elever på ett enkelt och
snabbt sätt skulle kunna ta sig ut för motion och friskluft (Palmberg-Eriksson, 2000).
Den mycket välbyggda skolan med fina detaljer skulle ge barnen en kontrast till sin egna torftiga
hemmiljö. Många av barnen bodde trångt och utan eller med dåliga möjligheter att sköta hygienen.
Skolan hade ett stort engagemang i barnens fysiska hälsa och i de större skolorna fanns det
badinrättningar så att barnen regelbundet kunde tvätta sig (Palmberg-Eriksson, 2000).
Läroverken var öppna för alla som uppfyllde de kunskap krav som ställdes men av ekonomiska skäl var
många utestängda därifrån. Under 1900-talets tidigare hälft satsades mycket pengar för att få bort
folkskolans fattigstämpel och för att införa en allmänskola botten skola (folkskolan) och sedan skulle de
mest lämpade, oavsett ekonomi gå vidare till att utbilda sig vid läroverken. Skolan skulle minska
klassklyftorna. (Palmberg-Eriksson, 2000).
De äldre skolhusen som vi ser idag från 1800-talet och tidigt 1900-tal är pampiga ofta ritade av
välkända arkitekter, exempelvis Gunnar Asplund och Ivar Tengbom. Skolorna är en del av det lokala
kulturarvet och har en dominerade och centralplats i staden (Palmberg-Eriksson, 2000).
Skolhus från 1940 och 1950 är enkla att känna igen eftersom tegelbyggnaderna ser likadan ut i hela
Sverige. Den dåvarande Skolöverstyrelsen hade noggranna regler för hur skolbyggnaden skulle vara
inrättad. Standardritningar över klassrummets storlek och inredning gavs ut. Funktionen blev det
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viktiga och reglerna om pedagogiska ideal och konstnärliga och estetiska värden som funnits från 1800talets slut togs bort (Palmberg-Eriksson, 2000).
Skolhusets värde som kulturmiljö ersattes av krav på en arbetsmiljö med effektiva utrymmen. Skolan
byggdes med beprövade metoder och material som skulle hålla i många år. I entréer och trappor valdes
marmor eller kalksten och till fasaderna tegel. Klassrummen ligger längs långa korridorer, ljus var
nyttigt för barnen. Samhället tog ansvar för barnets kroppsliga hälsa genom obligatoriska skolmåltider
och utrymmen för skolsköterskan. Skolor från 1940 och 1950 är ofta väldigt lika varandra och uppfattas
ofta som stereotypa och opersonliga (Palmberg-Eriksson, 2000).
När grundskolan infördes byggdes många av skolhusen om och många av det mindre äldre skolorna
lades ner. Miljonprogrammets skolor i prefabricerade element passade det nya flexibla lärandet mer.
De äldre skolorna var opraktiska med sina standardiserade klassrum. Läroplanen skulle inte längre tala
om hur skolan skulle utformas utan skolan skulle nu vara flexibel. I stället för standardklassrum skulle
det finnas plats för arbete i varierade storlekar. För högstadiet avskaffades hemklassrummen och
eleverna fick istället skåp för att förvara skolmaterial (Palmberg-Eriksson, 2000).
Mitt bland 1960-talets höghus byggdes enplansskolan. Precis som sekelskiftesskolan erbjöds eleverna
kontrast till hemmet - närhet till naturen. Mindre rum till grupparbeten kompletterade de vanliga
klassrummen. På 1970-talet löstes problematiken med långa korridorer genom att samla klassrummen
-runt en studiehall. Där fanns det plats för grupparbeten men fungerade även som uppehållsrum för
eleverna (Palmberg-Eriksson, 2000).
Att rita skolhus var inte längre ett attraktivt uppdrag för arkitekten. Uppgiften blev mer att göra ett skal
runt det önskade lokalprogrammet. Skolans innehåll blev det viktiga och uttrycket spelade mindre roll.
Idag klassas dessa skolhus som opersonliga fuskbyggen och vittnar om den tid då de byggdes
(Palmberg-Eriksson, 2000).
Sedan 1970-talet har jämförelsevis få nya skolor byggts, vilket resulterat i många tillfälliga skolor när
elevantalet återigen ökat. Flera kommuner har planer på att rusta upp skolorna som nu är 50 år gamla.
Eftersom det är en stor utgift för kommunen genomförs dessa planer först efter att problemet
uppmärksammats i media eller anmälts till arbetsmiljöverket (Sedvallson, et al., 2015).
3.1.2

Ormstaskolan – modulskolan

Ormstaskolan är en kommunal skola i Vallentuna. Det är en F-6 skolan med ca 420 elever (Vallentuna
kommun, 2016). Skolan bedriver idag hela sin verksamhet förutom idrott i moduler (Vallentuna
Nyheter.se, 2015). År 2000 fick Ormstaskolan sina två första paviljonger. Leverantör av modulerna var
Temporent och de hyrdes in av kommunen. Rektor Jonas Hård1 berättar att dessa moduler är
välplanerade efter dåtidens standard och en arkitekt har hjälpt till att verksamhetsanpass lokalerna. I
maj år 2014 brann en av de två paviljongerna ner till grunden och en ny skola behövdes innan
höstterminens start. Valet av leverantör blev denna gång Indus, som levererade 30 stycken S-27
moduler. Modulerna är monterade i tvåplan och har en totalyta av 974 m 2 med klassrum som är 60 m2
vardera (Indus Sverige AB, 2015). Den nya modulskolan är relativ lik den tidigare.
Kommunens avsikt var att renovera Ormstaskolan tillräckligt för att fortsätta bedriva verksamhet i den,
till dess att den nya Haga skolan kan tas i bruk, vilket är beräknat till år 2019. Mögel upptäcktes i
Ormstaskolan och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade ett beslut om att stänga
skolbyggnaden till årsskiftet 2015/2016, vilket resulterade i att dåvarande skola flyttades till
paviljonger. Ytterligare en leverantör valdes, Expandia Moduler AB.

1

Jonas Hård rektor, samtal den 3 Mars 2016
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En mindre jämförelse av de olika modulerna finns att se i bilaga 1. Information till jämförelsen är
hämtade från respektive tillverkare: Expandia, Indus och Temporent (expandia, u.d.; expandia, u.d.;
Temporent, u.d.; Temporent, u.d.; Indus, 2014; Indus, 2015).
En hemvist i Ormstaskolans Expandia modul består av tre undervisningsrum och tre grupprum. Utöver
det tillkommer fem toaletter och ett städförråd. Figur 1 visar flödesschema över en hemvist i
Ormstaskolan.

GRUPPRUM
11 M2

KLASSRUM
56 M2

GRUPPRUM
9 M2

KLASSRUM
56 M2

KLASSRUM
56 M2

ENTRÉHALL
68 M2

GRUPPRUM
9 M2

STÄD

WC

WC

WC

RWC

WC

Figur 1 Flödesschema, Ormstaskolan

3.1.3

Lovisedalsskolan – den permanenta skolan

Lovisedalsskolan är en kommunal skola i Vallentuna som har ungefär 600 elever i grundskolan och 50
förskolebarn (Lovisedalsskolan, 2016). Skolan var planerad att vara en två-parallellig skola, med två
klasser i vardera årskursen, men idag har skolan tre klasser i flera av årskurserna (Wilson, 2015).
Från och med läsåret 2014-2015 är skolan en F-9 skola med en nybyggd del för de äldre eleverna samt
en ny idrottshall (Lovisedalsskolan, 2016). När skolan byggdes ut togs tillfället att även bygga om den
befintliga skolbyggnaden (Lindgren, 2013). Den gamla idrottssalen har blivit sex stycken nya klassrum
och på bottenplan ligger en hemvist med tre klassrum för 5A, B och C. Där finns även två stycken
grupprum och ett studierum. På våningen över finns årskurs 4:s hemvist. Klass 6 har sin hemvist i den
nybyggda delen (Besök Lovisedalsskolan 20/4 2016).
I vår undersökning ingår två hemvister från Lovisedalsskolan, hemvisterna för årskurs 5 och 6.
Klassrummen hos klass 5 är av två storlekar två stycken på 58,1 m2 (8,8 m × 6,6 m) och ett på 60 m2
(8,4 m × 7,2 m). Hos årskurs 6 är de två klassrummen i storlekarna 61,8 m2 (8,7 m × 7,1 m) respektive
58,2 m2 (8,2 m × 7,1 m).
Lovisedalsskolans hemvister för årskurs 5 är uppbyggda enligt figur 2 nedan med en central
studiehall/kommunikationsyta. Därifrån nås de tre undervisningsrummen, personalrum, klubb,
kapprum och ett grupprum. Det andra grupprummet nås endast från ett klassrum. Från kapprummet
nås toaletter och ett förråd. Hemvisten för årskurs 6 är uppbyggd enligt figur 3 med en central
studiehall varifrån de flesta rum nås. Det finns fyra klassrum, varav ett är avsett för NO-undervisning
och större klasser. Eleverna har tillgång till tre stycken grupprum.
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Figur 2 Flödesschema, Lovisedalsskolan årskurs 5
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Figur 3 Flödesschema, Lovisedalsskolan årskurs 6
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3.2

Resultat av mätning

En enklare mätning av temperatur, belysningsstyrka, stegljud och efterklangstid har utförts.
Belysningsstyrkan mättes på tre olika punkter i klassrummet. Stegljudsmätningen undersökte stegljud
från klassrum ovanifrån samt från stegljud i närliggande trappa. Ljudmätningens resultat kan ses i
diagramform i bilaga 2. För ventilationsresultat har respektive skolas OVK rapport granskats2.
Tabell 8 Mätresultat

Ormstaskolan

Lovisedal, Åk 5

Lovisedal, Åk 6

Ventilation

OVK – godkänd

OVK – godkänd

OVK – godkänd

Temperatur

~23 °C

~22 °C

~22 °C

Belysningsstyrka (kravet är

~780 lux

350-400 lux

250-900 lux

>300 lux)

Stegljud (kravet är ≤ 56 dB)

L´nTw

Klassrum till klassrum

48 dB

59 dB

59 dB

Trapphus till klassrum

37 dB

-

-

Efterklangstid (krav < 0,5 sek)
Klassrum
3.3

T20
0,48 sek

0,37 sek

0,46 sek

Resultat av enkät

Genom att ställa frågor rörande lokalerna, ljud, ljus och luft har en uppfattning skapats av hur personer
i lokalerna upplever sin dagliga arbetsmiljö.
3.3.1

Resultat av enkät till elever

Fullständigt resultat av enkätundersökningen hos Ormstaskolan klass 5A och 5B, Lovisedalsskolan
klass 5A, 5B och 5C samt Lovisedalsskolan klass 6A och 6B kan ses i bilaga 6. Nedan följer en
övergripande sammanfattning över resultatet.
Majoriteten av eleverna i den permanenta skolan tycker att deras skola är fin eller trevlig och mysig.
Eleverna är positiva till att skolan är stor med många och rymliga klassrum. Andra vanliga
kommentarer är att den är fräsch med många fönster. Saker de nämner som negativt är de smala, långa
korridorerna. Mer än hälften av eleverna i modulskolan tycker att deras skola är ful eller tråkig. Positivt
tycker de är att skolan är stor, ny, fräsch och att den har många utgångar och fönster. Som negativt
nämner de att det är trångt i klassrummen och att den tillfälliga byggnaden inte känns som en riktig
skola. Eleverna uttryckte att klassrummet inte var lika ”hemma” jämfört med vad de haft tidigare men
att klassrummet i övrigt var bra. Det flesta elever är nöjda över att alla undervisningsutrymmen är inom
samma byggnad.
I årskurs 6 i den permanenta skolan är de största störnings”Det låter som åska när folk
momenten ur akustisk synvinkel ljud från korridor och ljud från
går ovanför.”
Elev, klass 5 Lovisedalsskolan
klasskompisar. Av skolans 5:e klassare stör sig dessutom 92 % av ljud
från rum ovanifrån eller underifrån. Ljudet från närliggande
klassrum hörs så tydligt att elever och lärare kan urskiljas vad som sägs i klassrummet bredvid ord för
ord. Många elever tycker att det var dåligt att det var lyhört. Även i modulskolan är de största
störningsmomenten ur akustisk synvinkel ljud från korridor och ljud från klasskompisar.
2 Bilagan är inte inkluderad i rapporten men finns som offentlig handling hos Vallentuna Kommun.
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Majoriteten av eleverna i de båda skoltyperna anser inte att det är svårt att läsa på tavlan på grund av
att den blänker. Resultatet var ändå något bättre i den permanenta skolan.
I den tillfälliga modulskolan konstaterade 100 % av eleverna att de vet var deras närmsta nödutgång är.
I den permanenta skolan konstaterade 94 % av eleverna att de vet var nödutgången är placerad.
Eleverna i de båda skoltyperna är båda överens om att det finns tillräckligt många toaletter men för få
grupprum. De flesta i den permanenta skolan tycker att det finns tillräckligt många utrymmen att
umgås på under rasten men eleverna i årskurs 6 är inte lika nöjda. Några elever i klass 6 önskade att det
fanns något mer rum att vara i på rasterna. Eleverna i modulskolan är överens om att det finns för få
utrymmen att umgås i under rasten.
I den permanenta skolan anser eleverna i årskurs 5 att inomhustemperaturen är lagom, i årskurs 6
anser majoriteten att det är för kallt. Eleverna i modulskolan har väldigt varierande åsikter i frågan om
temperatur.
3.3.2

Resultat av enkät till personal

Nedan följer en övergripande sammanfattning över resultatet i den permanenta skolan och i den modul
(Expandia) där enkäten till eleverna genomfördes. Fullständigt resultat av enkätundersökningen hos
personalen som även innefattar resultatet från de två övriga modulfabrikaten, Temporent och Indus,,
som finns på Ormstaskolan, kan ses i bilaga 7 och bilaga 8. Enkäten är uppbyggd med svarsalternativ 15 där 1 är håller inte alls med/bristfällig och är 5 håller fullständigt med/optimal.
Den akustiska delen av undersökningen visar att de flesta, oavsett skoltyp, anser att det inte ekar. De
störs heller inte av ventilationsljud eller av ljud utifrån. Majoriteten i de båda skoltyperna störs däremot
av ljud från korridor eller närliggande rum. I den permanenta skolan anser de flesta lärare att de inte
måste höja rösten vid undervisning på grund av ljudmiljön men i modulskolan anser många att de
behöver göra det. Majoriteten av personalen i modulskolan störs även av ljud från över- eller
undervåningen. När det gäller denna faktor har personalen i den permanenta skolan varierande åsikter.
Lärare i den permanenta skolans 5:e klass påpekar att ljudmiljön är dålig. De blir störda av ljud från
klassrum ovanför samt av ljud från närliggande rum. Lärarna berättar att väggar och dörrar skakar av
ljudets vibrationer.
Temperaturen upplevs rent generellt som bättre i modulskolan än i den permanenta skolan.
Personalens inställning oavsett skoltyp är dock mer negativ än positiv. I den permanenta skolan anser
många att temperaturen varierar mycket, något som de inte anser i modulskolan. I båda skoltyperna
anser majoriteten att det inte finns störande drag från fönster. Personalen i den permanenta skolan är
mer positivt inställd till luftkvaliteten än de i modulskolan.
På frågor i ljuskategorin är majoriteten i de båda skoltyperna av en positiv åsikt. Enligt undersökningen
tycker de flesta lärare att ljuset i klassrummet är tillräckligt och att det finns möjlighet att skärma av
solljuset på något sätt. Få anser att ljus stör i form av reflektioner i tavlan dock är de i den permanenta
skolan av mer positiv åsikt.
Enligt vår undersökning på den permanenta skolan anser
”Vi saknar grupprum och de långa
korridorerna är ett stort problem.
majoriteten att de inte har tillräckligt med klassrum för deras
Det skulle vara bra om man kunde
behov. Om deras klassrum på 58-62 m2 är optimala ur
göra något åt dem utan att skapa en
storlekssynpunkt råder det delade meningar om. Möjlighet att
massa gömställen där elever kan
ha matta eller läshörna hindras med anledning av klassrummets
gömma sig på”
Lärare, Expandia modul
storlek. En lärare anser att klassrum på 60 m2 fungerar bra för
klasser med färre än 17 elever men rumsstorleken är inte
optimal för en klass med 24 elever. Majoriteten av personalen i modulskolan anser att det finns
tillräckligt med klassrum för deras behov däremot anser de flesta att klassrummen inte är optimala ur
storlekssynpunkt. Personalen i båda skoltyperna är överens om att det inte finns tillräckligt med
grupprum. Större delen av de i modulskolan tycker att det finns tillräckligt många toaletter medan de
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inte tycker att det finns tillräckligt med förrådsutrymmen. De i den permanenta skolan har delade
uppfattningar om antalet toaletter och förråd är lämpliga.
Av personalen i den permanenta skolan tycker majoriteten att entréer och kapphyllor är
ändamålsenliga, något som merparten av svarande i modulskolan inte håller med om. I modulskolan
framkom önskemål om att skohyllor placeras vid entréer. Huruvida modulskolan är bra anpassad för
elever för funktionsnedsättning råder det delade meningar om.
Förbättringsförslag från personal i modulskolan som framkom var att trösklarna i golvet vid varje
modulskarv kan bli lägre. Förbättringsförslag från personal i den permanenta skolan är bredare
korridorer och ingång till grupprum från klassrum. Det framkom att fönster i klassrumsdörr stör
elevfokus. En lärare som undervisar i årskurs 4 uppvisade en stor besvikelse över att
kommunikationerna inte är optimala i och med att eleverna tvingas passera utomhus för att ta sig från
klassrummet till matsal och ämnesrum.
Personalen i den permanenta skolan är positiva till frågan om de upplever arbetsplatsen som vacker
interiört och exteriört. De i modulskolan är överens om att de exteriöra och interiöra på deras
arbetsplats inte är vackert, även om det interiöra får snäppet bättre betyg.
3.4

Egna reflektioner om respektive skoltyp

Vår personliga uppfattning är att modulskolan har trånga klassrum som innebär att det blir svårt att
röra sig i rummet. Korridoren är väl tilltagen men med anledning av dimensionerna svårutnyttjad.
Många fönster gör dock korridoren ljus. De långa korridorerna innebär stora avstånd och svårighet att
hitta vägen. Skolan upplevs som fräsch och ljus men även som opersonlig. Det saknas personliga
föremål, så som teckningar och elevarbeten. Vår personliga uppfattning är att personalrummet har
sämst akustik, det var ansträngande att föra en konversation. Trumljud som uppkom från golv låter
högt och ljud från andra änden av skolan hörs. Skolgården upptas av långa längor med moduler och
kvarvarande skolgård är minimal.
Vi ansåg att den permanenta skolan har en diskret entré, från entrén är det trevligt att komma in i ett
välkomnande allrum. Skolan är ljus och fräsch med bilder på väggar och möblerade ytor. Klass 5 har sin
hemvist bakom personalrummet och för en utomstående är det svårt att hitta rätt trots vägvisning.
Ljudet uppfattades som bristfälligt i hemvisten för årskurs 5. Ljud från övervåningen och närliggande
klassrum uppfattades häpnadsväckande tydligt. I den nybyggda delen där klass 6 vistas, uppfattas
akustiken som bättre. Korridoren där är fylld med skåp och utrymmet blir snabbt fullt under rasten.
Skolgården såg inbjudande ut med bland annat en fotbollsplan som var placerad i skyddat läge.
3.5

Analys av undersökning

Vissa brister som framkom i undersökningen gäller för båda skoltyperna. Det indikerar att de krav som
ställs på både den permanenta och modulskolan inte motsvarar de behov som finns på en skola idag.
Risken är att en arkitekt kan bli väldigt låst vid krav från beställaren som eventuellt innebär att
elevernas behov förbises.
3.5.1

Ljud

Modulskolan uppfyller kraven för stegljud. Det är ett oväntat resultat eftersom det i enkäten framkom
flera klagomål på akustiken. Vid mätning av stegljud i trappan konstaterade Kristian Orellana och
Ismail Malikov att trumljudet som hammarmaskinen alstrade överröstade det stomburna ljudet. Det
vill säga att ljudet inte transporterades via stommen som ett stomburet ljud utan som ett luftburet
trumljud. Stegljudsmätaren tar upp det luftburna trumljudet istället för att mäta det stomburna ljudet.
Stegljudsmätningen i trappan kan därför ses som ett osäkert värde, även om resultatvärdet har
anpassats efter situationen. Mätningen indikerar ändå att stegljudet är godkänt både från trappa till
klassrum och från klassrum till klassrum. Det är således inte stegljud som är källan till klagomål utan
troligtvis är det det luftburna ljudet och speciellt luftburet trumljud som är problemet.
Enkätundersökningen indikerar också på det, eftersom de flesta elever anser att ljud från korridor är ett
betydligt större störningsmoment än ljud från rum ovanför eller under.
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I den permanenta skolan uppfylls inte stegljudskravet i
något av klassrummen. Att en nybyggd och
nyrenoverad byggnad inte uppfyller kraven är mycket
oroväckande. Det är väldigt förvånande att även
6:ornas klassrum inte uppfyller kravet eftersom
eleverna upplevde ljudmiljön som god. Om
mätresultatet granskas noggrannare konstateras att
resultatvärdet, L´nTw, är det samma. Däremot är
Figur 2 Stegljudsmätning, klass 5
kurvorna i hög grad olika, se Figur 4 och Figur 5. I
mätresultatet för klass 5, det vill säga där man upplever
dålig akustik, finns det en topp vid 125 Hz. Analyseras
mätvärdet L´nTw+Ci50-2500, som innefattar
lågfrekventa ljud, är skillnaden markant. Klass 5 har
resultatet 61 dB och klass 6 resultatet 49 dB. Detta
trots att hammarbandsmaskinen som används för
Figur 4 Stegljudsmätning, Lovisedal årskurs 5
stegljudsmätning alstrar ljud av relativt hög frekvens.
dB L'nT
L'nTw = 59 dB
Här ses plötsligt en stor skillnad mellan de två
70
klassrummen. Det här ger en indikation på att det är de
lågfrekventa ljuden som är det stora problemet i klass
60
5. L´nTw+Ci50-2500 ingår inte i de krav som ställs i
ljudklass C. Det innebär att två klassrum som har
50
likadana mätresultat på de krav som ställs kan
upplevas helt olika. Något som även vår enkät indikerar
på.
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Eftersom de olika golven ger upphov till olika mängd
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innebär att vid en mätning kan uppmätta värden vara
de samma för olika rum men den upplevda akustiken
Figur 5 Stegljudsmätning, Lovisedal årskurs 6
variera. I Ormstaskolan och i klass 5 på
Lovisedalsskolan utgörs konstruktionen av ett lättare träbjälklag vilket ger upphov till ett bumligt golv.
Att golv byggts bristfälliga i den permanenta skolans klass 5 kan bero på att det vid ombyggnation av
den f.d. idrottshall inte fanns tillräcklig våningshöjd. Ett golv som klarar de stegljudskrav som ställs tar
troligtvis för stor plats med avseende på rumshöjden. Förslaget från arkitektkontoret om att höja det
befintliga taket avslogs. Möjligtvis har en kompromiss gjorts för att få plats med alla klassrum genom
att bygga ett tunnare bjälklag.
Klassrummen klarar kraven för efterklangstid. Att modulskolan och den permanenta skolans klass 6
har i princip identiska resultat är förvånande eftersom den permanenta skolan hade fler akustiska
åtgärder. Klassrummet med bäst resultat i kategorin efterklang är den permanenta skolans klass 5. Det
är även den klass där elever störs minst av klasskompisar. Det kan bero på att efterklangstiden är
kortare men även på att de distraheras otroligt mycket av andra ljud i form av steg- och luftburna ljud.
Det skulle kunna finnas ett eventuellt samband mellan efterklangstid och hur mycket elever störs av
klasskompisar. Den höga andelen elever som störs av klasskompisar i modulskolan skulle även kunna
vara med avseende på trumljud som uppkommer av kompisars aktiviteter.
Att akustiken har brister både i modulskolan och i den permanenta skolan är ett faktum. Det finns ett
behov av att undersöka akustiken närmare.
3.5.2

Temperatur och ventilation

Enligt OVK rapporter är ventilationen godkänd på båda skolorna vilket innebär att de krav som ställs
uppfylls. Majoriteten i modulskolan anser att luften är av sämre kvalitet i slutet av dagen. Det här ger en
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indikation på att de minimikrav som ställs i undervisningslokaler på ventilation inte är tillräcklig för
brukarna.
Temperaturen ligger enligt våra mätningar på rimliga värden. Temperaturen är mätt i vistelsezonen
men tar ingen hänsyn till andra förhållanden som antal fönster eller storlek på rummet. Vår mätning är
utförd under olika dagar och olika tider på dygnet. Den är inte utförd under en längre tid eller under
olika tidsperioder eftersom arbetet är tidsbegränsat. För att få fram ett rättvist resultat behöver
temperaturen mätas under flera dagar och under olika väderförhållanden och årstider. Det här
mätresultatet kan således endast ge en indikation om temperaturen.
Ungefär hälften av de elever som svarade på enkäten uppgav att temperaturen var lagom både på
modulskolan och på den permanenta skolan klass 5. I den nybyggda delen av den permanenta skolan,
klass 6, ansåg nästan 2/3 att temperaturen var för kall. Det framkommer även att de flesta av
personalen på den permanenta skolan anser att temperaturen varierar mycket vilket ger en ytterligare
indikation på att temperaturen kan upplevas som obekväm. Lämpligtvis kanen
temperaturundersökning göras.
3.5.3

Ljus

Ljuset uppfyller de krav som ställs i modulskolan och i den permanenta skolans klassrum för åk 5. I
klass 6 är värdet inte godkänt vid mätning närmast innervägg. Vår mätning har utförts med belysning
tänd i klassrummet och med inverkan av dagsljus. Mätningen utfördes endast på tre olika punkter i
klassrummet och resultatet kan endast ses som en indikation på om ljusförhållandena uppfyller kraven.
I både den permanenta och den tillfälliga skolan ansåg de flesta att ljuset var tillräckligt och att det
finns möjlighet att skärma av mot solljus. Däremot anser fler att störande ljus blänker på tavlan i
modulskolan jämfört med i den permanenta skolan. Eftersom fönsterarean är ganska snarlik i de båda
skolorna kan resultatet bero på att persiennerna i den permanenta skolan är av mer mörkläggande grad
än de i modulskolan. Det kan även bero på byggnadernas placering i förhållande till väderstreck.
3.5.4

Hemvistens storlek och utformning

Det var fler som ansåg att skolan var fin eller trevlig och mysig på den permanenta skolan än på
modulskolan. Modulskolan ger precis som flera elever nämner, intryck av en barack vilket leder till att
den inte känns som en genuin skola. Det beror troligtvis på en upprepad utformning, en monoton
planlösning och ett monokromt färgval. Den permanenta skolan erbjuder en mer variationsrik
planlösning och en färgrikare interiör. Där finns bland annat detaljer som inbyggda skåp, öppna
studieytor och glaspartier. I modulskolan är väggar kala vilket kan bero på att vissa modultillverkare
inte tillåter att saker appliceras på väggar. I modulskolan saknas även hemvister i och med att alla
klassrum är kopplade till en korridor, vilken även agerar som kapprum. Eleverna i den permanenta
skolan har en hemvist med gemensamma utrymmen där väggar pryds av personliga konstverk. Trots att
även hemvisten i klass 6 delvis består av korridorer så skiljer sig uppfattningen om skolans framtoning.
Om akustiken optimerades i hemvisterna för klass 5 skulle troligtvis planlösningen fungera bättre.
Passagen genom femmornas studierum skulle kunna användas som kommunikationsyta utan att störa
undervisningen. Då skulle eleverna från övervåningen inte behöva ta på sig skor och passera utomhus
för att ta sig till övriga delen av skolan. Cedervall arkitekter intygar att planerna givetvis var att
hemvisten skulle användas som kommunikationsyta.
Det som sägs vara modulskolans största framgång förutom att den går fort att placera ut är att den är
föränderlig och flexibel. Det är något som inte märks eftersom det är långa outnyttjade
korridorspartier. De långa korridorerna skulle delvis kunna lösas genom att ha klassrum på båda sidor
av korridoren. Korridorernas längd minskar, vilket innebär kortare gångavstånd, som i sin tur
reducerar akustiknivåerna från korridorerna. Denna lösning skulle kunna innebära att stegljud ökar
eftersom flödet i korridorerna ökar. Ljud av andra personer i trapphus och korridorer som stör på
lektionstid kan lösas genom schemaläggning. Elever med rast samtidigt kan placeras i samma
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avdelning av modulskolan för att minimera risken att störa övriga elever. Främsta fördelen med de
långa korridorerna är ett stort ljusinsläpp till kommunikationsytan.
Klassrummens storlek är ungefär av samma area i de båda skolorna och lärarna är av samma åsikt, att
den inte är riktigt optimal. De flesta lärare önskar större klassrum. Alla klassrum i modulskolan är 56
m2 och i den permanenta skolan varierar storleken mellan 58 m2 och 62 m2. Hur klassrumsstorlek
upplevs kan bero på klassrummets dimensioner. En relativt låg takhöjd kan även inverka på att rummet
upplevs mindre.
Klassrummens antal motsvarar behovet bättre i modulskolan. Enkelheten att placera ut flera eller färre
rum efter behovet är givetvis en av de stora fördelarna med modulskolan. Inte att glömma är att
modulskolan uppfördes till årsskiftet 2015/2016 och att den permanenta skolans renovering påbörjades
år 2010.
I båda skoltyperna saknas tillräckligt med grupprum enligt de svarande. Det här ger en indikation på att
trots att krav från beställaren uppfylls är grupprummen för få. Det kan bero på att
undervisningsmetoderna har förändrats utan att skolutrymmen har anpassats därefter. Är ett
grupprum per klass anpassat för dagens utbidlning? I en större klass innebär förmodligen indelning i
grupper att fler än två grupper skapas. Risken är att flera grupper tvingas studera nära varandra och
därmed blir störda av gruppen bredvid.
I ingen av de två skoltyperna är de riktigt nöjda med förrådsantalet, dock är något fler nöjda i den
permanenta. Av ritningarna avläses att den permanenta skolan har något större förrådsutrymme än
modulskolan. Med anledning av utveckling av elektroniskt material kan det tänkas att förrådsbehovet
skulle minska men vår undersökning ger ingen sådan indikation.
Personalen anser att entréerna är mer ändamålsenliga i den permanenta skolan. Modulskolan saknar
en huvudentré, istället finns flera entréer som samtliga vänder mot innergården. I modulskolan var det
ibland långa avstånd mellan ytterdörr och kapprum. Det kan vara en anledning till att entréerna i
modulskolan inte upplevs lika ändamålsenliga. I modulskolan har de rullstolsburna en separat ingång
vilket kan innebära att rullstolsburna personer känner sig åsidosatta. Personalen anser att den
permanenta skolan är bättre anpassad för personer med funktionsnedsättning.
I den permanenta skolan finns det elever som inte vet var deras närmsta nödutgång är placerad.
Positivt är däremot att alla elever i modulskolan vet var sin närmsta nödutgång är placerad. Det trots
att fastighetsskötaren konstaterar att brandövningarna har varit bristfälliga i den nya lokalen. Om det
positiva undersökningsresultatet beror på skolans modulform är svårt att avgöra. Modulskolan har raka
korridorer och en enkel planlösning. Den är lätt att överblicka och utgångarna är systematiskt
utplacerade i den upprepande modulen, vilket eventuellt skulle kunna bidra till att fler vet var deras
närmsta nödutgång är placerad.
3.6

Åtgärdsförslag

Ormstaskolan (modulskolan):


Förhindring av luftburet ljud genom dörrar kan ske genom tätning av springor mellan dörr och
karm.



Trumljud kan minskas genom installation av golvbeläggning som har steg- och
trumljudsdämpning. Om en snabb och enkel förbättring av problemet önskas kan en ’’no shoe’’
policy införas, eftersom steg utan skor avger mindre ljud än steg med hård klack.



Skrapljud av stolar och dylikt kan undvikas genom att ordentliga möbeltassar appliceras.



Efterklangstiden kan förkortas ytterligare genom att placera ljudabsorbenter i bakre ändan av
klassrummet. Även fler textiler kan införas.
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Trivseln kan förbättras genom att möblera korridorer och således skapa ett trevligt allrum i
korridor. Det kan också inverka positivt på akustiken.

Lovisedalsskolan (den permanenta skolan), årskurs 5:


Med anledning av att det är utrymmesbrist på höjden är det svårt att förbättra akustiken i dessa
rum. En förbättring kan åstadkommas genom att ett tungt golv placeras på övervåningen, vilket
sker genom att golvet fylls med exempelvis sand. Det skulle kräva en relativt stor renovering av
bjälklaget men förhoppningsvis ta bort en stor del av det störande ljudet.



För att förhindra luftburet ljud mellan klassrum bör man kontrollera om det finns tillräckligt med
väggisolering och eventuellt öka isolerings mängden.



Förhindring av luftburet ljud genom dörrar kan ske genom tätning av springor mellan dörr och
karm.

Lovisedalsskolan (den permanenta skolan), årskurs 6:


Vår enkät indikerar inte att akustiken upplevs som bristfällig men stegljudsmätningen är ej
godkänd, ett golv med bättre stegljudsdämpning kan därför installeras.



En förbättring av rumsakustiken kan troligtvis åstadkommas genom att mineralull placerades
mellan tak och akustiktak, om sådan inte redan finns, för extra dämpning. Eventuellt placera
akustiktak på en lämpligare nivå.
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4
4.1

Gestaltningsförslag till framtidens modulskola
Bakgrund

Utifrån tidigare gjord faktainsamling, undersökning och analys har kunskap inhämtas som resulterat i
bakgrund till gestaltningsförslaget av framtidens modulskola.
Modulstorlek
För att kunna frakta modulerna på svenska vägar måste hänsyn till trafikregler tas, dessa bestämmer
maximal storlek på modulerna. Dispens kan fås för att framföra breda laster över 260 cm. Rent
generellt gäller det att om lasten är bredare än 260 cm ska den märkas ut med varningsskylt, om
bredden överstiger 311 cm ska den även ha varningsbil, över 450 cm krävs eskort. Undantag
förekommer (Trafikverket, 2015).
Vanliga mått på moduler efter att ha undersökt flera tillverkare på dagens marknad är en bredd på 3,6
meter. Även 2,4, 3,0 och 3,9 meter förekommer. Lägsta kravet på inomhushöjd är 2,7 meter vilket ofta
används i moduler, det ger moduler en våningshöjd mellan 3,2 och 3,6 meter. Vanliga modullängder är
9,6, 12,0 och 13,2 meter.
Flödesschema
Resultatet av tidigare undersökta skolor ligger delvis till grund för utformningen av det nya
flödesschemat. Här nämns de faktorer som utifrån undersökningsresultatet anses vara viktiga att ta
hänsyn till.


Antal grupprum och förråd



Grupprummens förhållande till klassrummet



Akustik



Klassrumsstorlek ska ge möbleringsmöjligheter, som innefattar exempelvis myshörna och matta



Kapprumsutformning



Korridorsutformning



Brand



Trivselfaktor

Flödesscheman över undersökta skolar har studerats. Även flödesschemat som Vallentuna kommun
använder som en kravspecifikation när de upphandlar tillfälliga skolor har analyserats. Enligt
Vallentuna kommun ska en hemvist för 30 personer för årskurs F-6 inklusive fritids utformas enligt
figur 6. Om behovet istället är en hemvist för 30 personer utan fritids tas “Allrum” bort och det mindre
rummet placeras i anslutning till undervisningsrum.
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WC

STÄD

ALLRUM
ca 25 M2

WC

FÖRRÅD

KLASSRUM
ca 60 M 2
GROVENTRÉ
ca 5 M2

Figur 6 Flödesschema över en F-6 skola + fritids, Vallentuna kommun

Utifrån dessa aspekter har ett förslag på flödesschema konstruerats som ligger till grund för det
fortsatta skissarbetet. Flödesschemat kan ses i figur 7.

WC

FÖRRÅD

WC

KLASSRUM
ca 60 M 2

ALLRUM
ca 25 M2

MINDRE
RUM
ca 15 M2

STÄD
PERSONAL
RUM

GROVENTRÉ
ca 5 M2

RWC

Figur 7 Förslag på flödesschema till framtidens modulskola

4.2

Beskrivning av gestaltningsförslaget ur idésynpunkt

Förslaget presenteras visuellt i bilaga 9 i form av ett kollage. Kollaget innefattar bland annat
planlösning, fasader, sektion, konstruktionsdetaljer och illustrationsbilder.
Teman och materialval
Skolan är en plats för kunskap och kärlek. Temat för skolan är Oxytocin, även benämnt
kärlekshormonet, som representerar trivseln. Det har varit en stor fokuspunkt i arbetet och Oxytocinets
kolkedja har även gett oss hexagonmönstret som utgångs punkt. Hexagonformen löper genom
byggnaden som en röd tråd i form av glastak, bord, sittbänkar, takfönster och ljudabsorbenter. Även ett
färgtema valdes som innehåller limegrön, syrenlila, plommonlila, blåbärsblå och grått som grund.
Tonerna är dova för att skapa ett inre lugn.
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Den fasta inredningen, våtbänken och den fasta sitthörnan, dörrar och fönsterkarmar har fått
ytmaterial i ljust trä. Dörrkarmarna har getts olika färger enligt tidigare valda färgtema för att utgöra
kontrastmarkeringar.
Fasadmaterialet är plåt som går i samma färgtema. Fasaden på en moduls kortsida består av tre stycken
längsgående plåtar i olika färger. Det ger en spännande och variationsrik fasad som passar väl in i en
skolmiljö. Det här bidrar till att känslan av moduler minskas samtidigt som plåtarnas långsmala format
ger en känsla av en högre byggnad.

Flöde och planlösning
Modulskolan består av en grund som innehåller en hemvist för en klass. Denna del kan spegelvändas så
att önskat antal hemvister uppstår samtidigt som ett optimalt flöde bibehålls, däremot är nackdelen att
dubbla ytterväggar kan förekomma. Hemvisten har delvis utformats för att undvika långa korridorer
som är en vanlig tendens i modulbyggnader. Genom att spegelvända både horisontalt och vertikalt
undviks detta. Att skapa en öppen yta i korridoren innebär att allrummet blir en del av korridoren och
känslan av en lång korridor undviks. Känslan av en lång korridor undviks även genom att den inbyggda
sittplatsen skapar ett rum i korridoren. Det finns möjlighet att lägga till och ta bort hemvister efter
behov. Utöver hemvistdelen tillkommer en separat entré-modul samt en modul som innehåller
arbetsrum, städförråd, RWC och teknikrum. Dessa två moduler behöver endast finnas en gång per tre
hemvister.
En hemvist för en mellanstadieklass består av ett kapprum, ett allrum, ett grupprum, ett klassrum, ett
förråd och två toaletter. De kretsar kring en gemensam groventré. Entrén är helt i glas och högre än
resterande byggnad vilket gör att den är tydligt utmärkande och avviker från resterande byggnad. I
entrén finns möjlighet att förvara ytterskor. Efter att eleverna tagit av sig skor i groventrén når de direkt
kapprummet med personliga skåp, men de kan även välja att nå resterande skola utan att passera
kapprummet. Från kapprummet nås enkelt allrum/studieyta som har direktkontakt med klassrum
vilket innebär att elever inte behöver stå i en korridor och vänta på att läraren kommer och låser upp
klassrummet. I allrum/studieyta finns en platsbyggd sittplats som kan användas på raster men även
som ett grupprum för studier. Varje klassrum har två toaletter i närheten av entrén. Toaletterna är
placerade i samma modul för en enklare hantering av rördragningar. Klassrummen har även tillgång till
var sitt förråd. Vid flera hemvister kan man utnyttja förrådsutrymmet till vilorum, grupprum eller
kopieringsrum om så önskas. I allrum är en våtbänk placerad. Planlösningen kan ses i figur 8.

Figur 8 Hemvist
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Klassrumsstorleken är väl tilltagen med 62,1 kvm. I klassrummet placeras en tavelskena som ger
möjlighet att placera skrivtavlan på den vägg/plats som önskas vid respektive tillfälle.
Klassrumsstorleken i samband med tavelskenan ger ökade möjligheter ur möbleringssynpunkt. Se
bilaga 10 för möbleringsalternativ. I klassrummet finns en utgång till det fria vilket ger möjlighet att
enkelt använda sig av utemiljön i pedagogiskt syfte om så önskas. Utgången ger även kortare
utrymningsvägar i händelse av brand. På så vis uppfylls även brandkraven utan vidare dimensionering.
Genom att ha flera ytor att arbeta på, inte bara i klassrummet, skapas platser för olika pedagogiska
utbildnings möjligheter. Varje klassrum har direkt tillgång till varsitt grupprum och en mindre inbyggd
sittplats för grupparbete. Det finns även möjlighet att studera i det rum vi valt att kalla
allrum/studieyta. Grupprummets storlek varierar beroende på om korridorspassagen behövs. En
passage behövs där teknikmodulen är placerad men i övriga hemvister kan den tas bort i förmån för ett
större grupprum. Genom en korridorpassage kan även den tillfälliga modulskolan länkas ihop med den
befintliga skolbyggnaden, exempelvis via en glaspassage.
Ljus och ljud
Entrén, med glasfasad och glastak, ger en välkomnande ljus känsla samtidigt som den skapar ett
maximalt ljusflöde in i byggnaden. Fönstren utnyttjar hela rumshöjden. Ett burspråk är placerat i
klassrummet och tillsammans med övriga glaspartier i klass- och grupprum ger de ett ljusflöde in i
allrum vilket skapar möjlighet att genomblicka byggnaden. Det skapar en samhörighetskänsla och ger
en möjlighet för lärare att ha visuell kontakt med elever. För att få ett ytterligare ljusflöde till allrum
placeras takfönster i form av en hexagon ut. I glaspartier inomhus appliceras persienner vilket ger
möjlighet att skärma av om så önskas.
I förslaget finns akustiska lösningar. Den sneda väggen i klassrummet bryter av både korridoren och
den rektangulära formen i klassrummet samtidigt som den har akustikförbättrande egenskaper,
eftersom stående ljudvågor undviks. På klassrummets ena kortsida placeras en väggabsorbent för att
förbättra akustiken i rummet. Absorbenten är även ett enkelt sätt att införa färg till rummet. Den
platsbyggda sittplatsen skapar ett ”rum i rum” och ger möjlighet till tystare studie- och umgängesplats.
Det platsbyggda taket skapar möjlighet att bygga ett nedpendlande akustiktak.
Ytredovisning och modulmått
En hemvist

Två hemvister

Tre hemvister

BYA

227 m2

390 m2

553 m2

BRA

205 m2

356 m2

507 m2

NTA

199 m2

344 m2

491 m2

Modulmått (BxLxH):
Grund modul
Modul för groventré
Modul för teknik-,
städ och arbetsrum.

3,6 x 12,0 x 3,4 meter
4,0 x 4,0 x 5,2 meter
4,o x 12,0 x 3,4 meter

Konstruktion
Modulernas stomme består av ett primärt bärverk i stål i form av en ramkonstruktion. Konstruktionen
innefattar balkar i bjälklag och pelare i fasadvägg. Det sekundära bärverket består av träbalkar i
bjälklag. En bärande innervägg är placerad i mitten av modulen. I moduldelen med toaletter ersätts den
bärande innerväggen med en tvärgående balk i taket. Innertaket sänks i toalettutrymmet för att ge
balken plats. Med detta bärverk är det möjligt att placera modulerna i flera våningar om så önskas.
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Med anledning av att taket byggs på plats är variationsmöjligheterna stora och därför har vi valt att inte
redovisa konstruktionsdetalj av det. Om det i förmån för bättre akustik önskas högre rumshöjd, kan det
väljas att placera ett akustiktak dikt mot glespanelen och således skapa ungefär 30 cm högre rumshöjd.
4.3

Analys av förslag till egen hemvist

Resultatet är ett förslag som vi, utifrån tidigare gjord undersökning tror skulle ge elever möjlighet att
vara stolta och trivas i sin skola – trots att den är en tillfällig modul.
Vi har i vår hemvist valt att inte ha ett gemensamt allrum, dels för att ett gemensamt allrum är
problematiskt att få till ur storleks- och flödessynpunkt men även för att ett mindre allrum i nära
anslutning till klassrummet ger en plats att prata av sig, sätta sig ner och varva ner innan lektionen
börjar.
En viktig fråga att ställa sig vid planering av en skola är var eleven spenderar mest tid. Vi har prioriterat
att göra ett så flexibelt och akustiskt tillfredställande hemklassrum som möjligt, eftersom det är där
eleven spenderar mestadels av tiden. Vi har även prioriterat att ha en nödutgång från hemklassrummet,
en dörr kan även ge andra fördelar.
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5

Diskussion

Metoden
Styrkan med enkätundersökningen är att den når ut till en stor andel elever och lärare. Genomförandet
i klassrum ger få bortfall och få osäkra svar. Om eleven anser att en fråga är otydlig är det enkelt att
förklara och förtydliga. Svagheten med undersökningen är enkätens tids- och storleksbegränsning.
Enkäten lämplighetsanpassades till en viss ålderskategori vilket innebär ett naturligt bortfall av en del
av skolans elever. Vi anser att den här metoden fungerat bra, dock tog den betydligt längre tid än
förväntat. Enkäten nådde beräknat antal elever, men något mindre lärare än förväntat.
Mätningarna har gått bättre än förväntat tack vare stor hjälp från utomstående. Antalet mätningar blev
något färre än beräknat men vi har fått tillgång till bra material för att dra slutsatser om inomhusmiljön
utan att själva utföra alla mätningar.
Största misstaget med arbetet är tidsplaneringen. Arbetet har visat sig vara betydligt större än vad vi
räknat med. Trots det har arbetet fungerat bra och vi har genom Cedervall arkitekter haft tillgång till de
dataprogram och material som behövts för att genomföra rapporten.
Avgränsningar
Avgränsningen har främst varit en följd av tidsaspekten. I efterhand finns det fler områden som skulle
vara intressanta att undersöka och få en fördjupad lärdom i.
Anledningen till att fokus riktades mot arbetsmiljö är främst för att de flesta parametrar inom ämnet är
mätbara. De faktorer inom arbetsmiljön som vi valt att fokusera på är faktorer som vi i framtida
yrkesroll som byggnadsingenjör kan påverka vid planering av skolor i framtiden. Förhoppningen är att
genom fina lokaler med god arbetsmiljö höja statusen för läraryrket och skapa en mer eftertraktad
arbetsplats. Troligtvis kommer inte vårt gestaltningsförslag bli verklighet men förhoppningen är att ge
nya synvinklar och inspiration, som kan förbättra arbetsmiljön i skolan.
Debatten
Modulskolan har under flera år varit ett stort samtalsämne. Delvis för att moduler blir vanligare i
samhället, både som skolor och som bostäder. Främst är det modulbostaden som diskuteras i de
offentliga rummen. Var modulerna ska placeras, vem ska få tillgång till dem och modulernas kostnader
är inga ovanliga frågor.
En stor del av debatten är namnet: är det en paviljongskola, en tillfällig skola, en barackskola eller en
modulskola. För att ge en så neutral ståndpunkt som möjligt har vi valt att använda oss av modulskola
och tillfällig skola som benämning i den här rapporten. Genom rapporten vill vi bidra till debatten och
uppmärksamma bristerna men även belysa fördelarna med den tillfälliga skolbyggnaden. Vi vill att
beställarna ska ställa högre krav på arbetsmiljön och på skolan i allmänhet, samt se möjligheterna att
utveckla och förbättra dagens modulskola.
Resultat
Inledningsvis antog vi att de valda skolorna skulle åstadkomma väldigt olika resultat. Vi antog att
modulskolan skulle uppvisa brister medan den permanenta skulle ha toppresultat. Det antagandet är
det troligtvis många som delar med oss. Det var förvånande när även den permanenta skolan uppvisade
brister inom de olika parametrarna.
Lärarnas åsikter om modulskolan går delvis isär beroende på modulleverantören. På Ormstaskolan kan
meningsskiljaktigheterna bero på planeringen av modulerna. De första modulerna planerades med
hjälp av en arkitekt för en lämplig planlösning. Den andra modulbyggnaden är planerad för att
efterlikna den första modulbyggnaden som brann ner. Den tredje modulbyggnaden är utplacerad
relativt hastigt och med mindre planeringshjälp, även om skolans personal har fått påverka
utformningen av den.
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Efter mätningar och undersökningar visade resultatet att en av de större skillnaderna mellan de två
skoltyperna är om arbetsplatsen upplevs som vacker. Det resultatet påverkar trivseln och det i sin tur är
inte något som förvånade oss. Modulsskolan har utseendemässigt inte imponerat oss på något positivt
sätt. I varje fall inte de skolor som vi besökt eller sett bilder av i Sverige. Då vi undersökt utbudet
utomlands har vi upptäckt några modulskolor som i arkitektonisk mening skulle kunna likställas med
den permanenta skolan. Det är således ingen omöjlighet att skapa en vacker modulskola.
Om vårt resultat är optimalt är svårt att avgöra eftersom inga undersökningar eller mätningar kan
göras. Personlig uppfattning är att det är en förbättring och en skola som vi skulle trivas i.
Krav
Under dessa 10 veckor tog vi fram ett flödesschema som tillgodoser lärarnas önskemål. Vårt förslag är
antagligen dyrare, tar fler kvadratmetrar i anspråk men tillgodoser ett välmående och fler önskemål hos
lärare som politikerna verkar glömt.
Den störande ljudmiljön som många upplever i skolan kan bero på barns beteende, som naturligt ger en
annan typ av ljud och andra ljudnivåer än de vuxnas. Trots det är ljudkraven som BBR ställer snarlika i
både kontors- och skolmiljöer. Det ska även tilläggas att ljudabsorbenter mellan skrivbord är vanligare
på kontor än i klassrum.
Till en permanent arbetsplats kan en anställd få extra belysning, höj och sänkbart skrivbord, inställbar
stol och ibland ett eget rum. I en skola vistas barn i klassrum som ofta är trånga, med få
förvaringsmöjligheter och opersonliga ljusförhållanden. Eftersom skolan är landets största arbetsplats
där en elev spenderar nio år, borde möjligheten att få en individ anpassad arbetsplats vara lika självklar
där, som i arbetslivet. För att främja barnens välmående bör högre krav ställas på en bättre arbetsmiljö
i skolan där fina lokaler främjar trivsel. Att negligera barnens välmående för att spara några
tusenlappar, är det rimligt?
Kostnader
Att vi skulle kunna ta fram en bättre planlösning än modultillverkarna borde vara en omöjlighet. Vi vill
hävda att vi lyckats med det. Hur kan det ens vara möjligt? Prioriteras barn i dagens samhälle så lågt?
Då vi spekulerar i frågan kommer vi fram till att det förmodligen handlar om kostnader. Skolan ska
vara en plats man vill vara i. I en trevlig miljö ska vi lära oss för livet. Lokaler att umgås i, knyta
livslånga vänskapsband och ha kul på. Barnen är vår framtid, investera pengarna bättre. Det är värt att
skapa en god arbetsmiljö, en miljö där människor vill spendera tid. Om skolan är en plats vi vill vara i
skapar det större förutsättningar för bättre skolresultat. Lärare vill spendera tid på jobbet och en
attraktiv arbetsplats lockar fler människor till att bli lärare. Elevresultatet bör också gynnas genom att
eleven spenderar mer i tid i skolan och på så vis även lägger mer tid på studier.
Är det lättare att förändra och satsa pengar på en permanent skola? När pengar satsas på den
permanenta skolan finns vetskapen om att skolan kommer att stå kvar i flera år till. Medan en tillfällig
skola kommer att stå i maximalt 15 år innan den rivs. Antagligen är tidsaspekten en stor faktor när det
beslutas till vad pengarna ska användas. Trots det, finns det idag flera hundra modulskolor i Sverige,
kan man räkna bort dessa som tillfälliga? I verkligheten är de inte alls tillfälliga för den enskilda
individen.
Att hyra moduler är en dyr utgift för kommunen samtidigt som eleverna blir lidande då modulskola ofta
placeras på skolgården. En annan ekonomisk aspekt att ha i åtanke är höga grundläggningskostnader.
Efterfrågan styr priset, idag är modulefterfrågan stor och priset för en modul ligger på ca 1500kr/m2
per år enligt en av tillverkarna. En skola är ingen liten byggnad. De moduler vi undersökt är mellan
1000 och 3000 m2. I hyran ingår underhåll vilket modulskolans fastighetsskötare tycker är bra. Modul
tillverkaren ansvarar för all el, ventilation och värme när det gäller kostnader, underhåll och
reparationer.
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En annan positiv sak med att hyra moduler är att man inte betalar för de lokalerna som inte behövs. I
den permanenta skolan är outnyttjade lokaler en kostnad.
Skolan som hus
Undervisning sker i lokaler som är utformade efter militär disciplin. Bänkarna står i rader och lokalerna
är utformade efter samma system som klosterskolorna. I dagens skola ska eleven kunna jobba enskilt
och i grupp. Hur vida rummet ska se ut är svårt att veta. Klassrummet vi designat är inte radikalt men
där finns det möjlighet till olika bord- och stolsuppställningar efter behov.
Det har blivit mer vanligt med aktivitetsbaserade arbetsplatser i näringslivet. Där har arbetsplatsen gått
från att vara kontorsceller till öppna landskap, aktivitetsbaserade arbetsplatser. Det är svårt att se
någon liknande utveckling i barnens arbetsplats. Trots att undervisningsstilen har förändrats ser
skolsalarna ut som förut.
Framtiden
Är modulskolan framtidens skola? Den är ett bra koncept. Fördelar med modulskolan är att den varje
år kan anpassa skolans storlek efter behov. Om en del skulle bli utsatt för mögel kan den delen enkelt
bytas ut. Det skulle gå fort och det skadliga ämnet skulle inte hinna spridas i hela huset. Modulskolan är
flexibel för förändringar i undervisningsstilen.
Stora förändringar i teknologin ses redan idag. Ett exempel är KTH med flera rum med ’’live’’ sändning
från föreläsaren. Elever kan alltså sitta i olika rum och se samma föreläsning. En lösning som kan vara
extra bra för barn med koncentrationssvårigheter.
Idag har flera grundskolor tillgång till datorer eller Ipads, något som inte fanns för 10 år sedan. Om all
undervisnings sker digitalt är dagens klassrum för stora eller för små? Om 100 år kan skolan ha
förändrats mer än i klassrumsstorlek, vem vet vad vi lära oss då. Framtidens skola har helt andra behov
en dags, kanske behöver vi rum för att förvara robot djur eller för att lära oss flyga.
Modulbostäder är vanligare idag än för 10 år sedan. Är det ett vinnande koncept? Kan vi genom att
studera dess utveckling förutspå modulskolans framtid?
De brister vi sett med modulskolan är främst dess enkla utseende, något som är lätt åtgärdat. Idag
mäter sig modulskolan inte med den permanenta skolan. Brister i arbetsmiljön är troligen för att högre
krav inte ställs.
När modulskolan är finare än den permanentaskolan rent arkitektoniskt och när arbetsmiljön är bättre,
tror vi att modulskolan kan ta över marknaden och vara framtidens skolhus. En tänkbar framtid är att
modulskolan är ett tillägg till den permanenta skolan. Exempelvis kan ämnesklassrummen finnas i den
permanentadelen men resterande klassrum vara i modulform.
Syftet med rapporten
Avslutningsvis vill vi säga att syftet med rapporten är uppfyllt och förhoppningsvis bidrar denna
rapport till debatten om modulskolan och en fortsatt utveckling och förbättring av skolhuset i
allmänhet.
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6

Slutsats

Efter att ha studerat dessa skolor dras slutsatsen att arbetsmiljön i skolan uppvisar brister oavsett om
det är en tillfällig eller en permanent skolan. Slutsatsen kan dras oavsett om skolbyggnaderna uppfyller
BBRs krav eller inte. Ljuset är den parameter som upplevs mest positiv medan ljudmiljön är den faktor
som ofta upplevs som bristfällig trots att skolorna i många fall uppfyller de ljudkrav som ställs på
lokalerna. Temperatur och ventilation är parametrar som ofta inte upplevs helt optimala i någon av
skoltyperna. Den permanenta skolan har bättre lokaler funktionsmässigt men båda skoltyperna har inte
tillräckligt många grupprum. Beställaren bör redan från början ställa högre krav på skolan och på dess
funktioner, så väl arbetsmiljömässiga som arkitektoniska. När folkskolan kom fanns det en tanke på
vad byggnaden gjorde med människan. Det var en fin kontrast att komma till den storslagna skolan
från sitt lite enklare hem. Skolan var i centrum av samhället och något att vara stolt över. En tanke som
verkar försummats av dagens samhälle.
Om modulskolan förbättras rent arbetsmiljömässigt och utseendemässigt finns det en möjlighet att
modulskolan är framtidens skola eller i varje fall ett komplement till den permanenta skolan. Om
modulskolan förbättras ur ljud- och ventilationssynpunkt kan den rent av överträffa den permanenta
skolan med avseende på arbetsmiljö. Skolans trivselfaktor kan enkelt höjas genom att den
arkitektoniska inomhus miljön förbättras exempelvis genom mera färger och finare möbler det leder
även till att den monotona utformningen undviks. Exteriören kan enkelt förändras för att undvika
modulkänslan, exempelvis genom burspråk som bryter av fasaden, materialval som ger liv åt väggarna
och takutformning som får byggnaden att kännas mer hög än lång.
Den viktigaste slutsatsen är att modulskolan potentiellt är en del av framtidens skolbyggnader, om en
del aspekter ur arbetsmiljösynpunkt förbättras.
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7

Rekommendationer

I denna rapport jämfördes två skolor. För vidare studier kan fler modulskolor studeras. Studien kan
inkludera flera olika modultillverkare på olika skolor i landet. Det skulle vara intressant om en liknande
men mer omfattande studie genomfördes för att se om resultatet skiljer sig åt eller om slutsatsen av vår
studie gäller även generellt.
Det skulle även vara intressant om det utfördes ljudmätningar inom fler områden än de vi utfört.
Utifrån de mätningar som gjordes är det svårt att skapa en optimal akustisk miljö eftersom det är
många parametrar som inte ingått i vår studie. Vår rekommendation är att trumljud och luftburet ljud
skulle undersökas noggrannare, eftersom vår studie visar att det är där problemen ligger.
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Bilaga 1
MARKNADSUNDERSÖKNING
En mindre jämförelse av de olika modulfabrikaten som finns på Ormstaskolan presenteras nedan.
Information till jämförelsen är hämtad från respektive tillverkare: Expandia, Indus och Temporent.
Expandia (S2000)

Indus (S27)

Temporent (kloss)

Miljöcertifierat

ISO 14001

ISO 14001

Kvalitetscertifie
rat

ISO 9001

ISO 9001
BBR20

BBR19

L×B×H (m)
9,6×3,0×3,3

L×B×H (m)

invändig rumshöjd 2,7

Inv. rumshöjd 2,7

L×B×H (m)
12,1×3,6×3,65 /
12,1×4,0×3,6

Utfört enligt
Modulmått

Takuppbyggnad

9,7×3,0/3,6×3,4

Armerad PVC takduk
plywood
20-70 luftspalt

Protan SE-duk 1,2 mm.

Vindskydd
Tvärgående bjälkar

Kilar för lutning. Luftspalt.

c:a 1,5° sadeltak:
12 plywood
50 Stenull med papp Kval
37 mellan kilar.
90×405 Takkantbalk LT
45×220 Takbjälkar C24
C600 (Bredd = 3,6 m).
45×220 Takbjälkar LT
C1200 (Bredd = 3,0 m).

Inv. rumshöjd 2,7
Takpapp
8 K-board från Masonite
28x70 glespanel C400
45x450 KertobalkC1 200
Luftspalt
270 mineralull med
vindskydd
Diffusionsspärr 28x70
glespanel
13 vit gipsskiva

220 Stenull Kval 37.
Plastfolie.
21×95 Glespanel C300
Gipsplank resp. Akustiktak
Tectopanel 13 mm.

Yttervägg

"Lionboard" med
träpanelprägling

22×120 liggande träpanel

Glespanel

28×95 spikläkt och
luftspalt

Träfiberskiva

6,0 Boardskiva

Stående regel

45×195 Stolpar C14

Mineralull

195 Mineralull Kval 33.

Plastfolie

Plastfolie

Gipsskiva.

12 spånskiva
13 glasfibervävmålad gips
monterad i vertikala
hattprofiler

Långsida:
22 liggande fasspontad
träpanel
35 spikläkt i fönsterband
6 vit steniskiva
22 spikläkt
9 utegips
45x 145 vertikala reglar
C450
145 mineralull
Diffusionsspärr
12 spånskiva
Vitmålad glasfiberväv
Gavelsida:
22 fasspontad liggande
träpanel
34 spikläkt
4 utv board
35x 70 kantreglar
45x45 reglar C600
45 mineralull
30 mineralull fasadskiva

35x 70 reglar
70 mineralull 12 spånskiva
13 gipsskiva
Vitmålad glasfiberväv

Innervägg

Bärande eller fasta
innerväggar:
Gipsskiva
Stående regelstomme
Mineralull
Gipsskiva
Systeminnerväggar:
Färdigbehandlad
gipsskiva med målad
glasfiberväv
Stående regel stomme
Mineralull.

13 glasfibervävmålad gips
monterad i vertikala
hattprofiler
12 spånskiva
45×70 Stolpar C600
70 mineralulls-isolering
12 spånskiva
13 glasfibervävmålad gips
monterad i vertikala
hattprofiler.

Bärande:
Vitmålad glasfiberväv 13
gips 45x 120 reglar C600
120 mineralull 13 gips alt
15) Vitmålad glasfiberväv
Sektionsvägg:
Vitmålad glasfiberväv
2x13 gips
35x70 reglar
70 mineralull
Oventilerad luftspalt
35x70 reglar

Färdigbehandlad
gipsskiva med målad
glasfiberväv

70 mineralull
12 spånskiva
13 gipsskiva
Vitmålad glasfiberväv

Grundplatta

Golvspånskiva

Undergolv

22 spontad golvspånskiva

tvärgående bjälkar

Trossbotten med 12 mm
spånskiva V313.

45x220 golvbjälkar C600

mineralull
spånskiva

90×220 Golvkantbalk LT

6,3 trossbottenskiva

220 mineralull

45×220 Golvbjälkar C24
C600
220 Mineralull Kval 33.
22 golvspånskiva.

Golvbeklädnad

Linoleummatta i skolsal,
grupprum m fl.
Plastmatta i kapprum och
toaletter.

Kapprum har plastmatta
Forbo Nordstar 2,0 mm,
Teknikutrymme samt
våtutrymme är det
plastmatta Aqualon Pacific
1,5 mm med mattuppvik
100 mm. Övriga utrymmen
som klass- och grupprum
linoleummatta Forbo
Marmoleum real 2,0 mm.

2,5 linoleum (1,5PVC i
våtrum)

Fönster

fasta eller öppningsbara
inåtgående med beslag

Vita aluklädda furufönster,
delvis öppningsbara typ
glidhängda och delvis fasta
med 3-glas isolerruta. Vita
persienner i skenor
invändigt. Förberedda för
tygmarkiser. Manuellt
nerfällbara inifrån.

Format 9x 14M i klassrum
Format 9x 12M i grupprum
3-glas isolerruta, fast resp.
sidohängt öppningsbart

Dörrar

Ytterdörr:

Ytterdörrar:

Ytterdörr:

Aluminium med 2-glas
energiruta.

Vitlackerad aluminium
med glas. Klämskyddad
bakkant.

Med dörrstängare

Innerdörrar:

Innerdörr:
30dBA

massivdörrar med
laminatbeklädda dörrblad.
Vitmålade karmar och
dörrblad med laminat
Innerdörrar till klass- och
grupprum är klassade för
35dB ljudreduktion.

Värmesystem

Skyddsjordade
elradiatorer med elektrisk
termostat
Anläggningen levereras
med elpanna som är
förberedd för anslutning
med värmepump och
solpaneler. Systemet kan
även anslutas till
fjärrvärme

Modulerna är utrustade
med rörsystem och
radiatorer för vattenburen
värme som kan anslutas till
fjärrvärme eller förses med
värmepump som
värmekälla

Elradiatorer + förvärmning
av luft eller batteri

Ventilation

Dimensionerat för 30
personer per klassrum /
allrum

Ventilationsinstallation typ
till – och frånluft med
återvinning.
Decentraliserad med ett
antal rumsaggregat med
central styrning. Vissa rum
ventileras genom
kanalanslutningar. I
klassrum- och grupprum
styrs luftflödet steglöst av
koldioxid- och temperatur
givare

FTX, 1 aggregat/klassrum
250l/s

Akustik

Takskivor i skolsal och
grupprum med
ljudabsortionsfaktor > 0,6
alfa P

Akustiktak Tectopanel 13
mm

Ljudavskiljning mellan
klassrum ca 50dBA
Installationsljud under
30dBA

Ljus

Allmänbelysning är
dimensionerad för 500
lux

Energi

Uppfyller kraven

Skarv
Handikappanpassaning

RWC, ramp

Ljudkrav enligt SS
25268:2007

500 lux mot bänk yta ,
1000 lux mot skrivtavla
34kWh/år/m²

Låg energiförbrukning, god
värmeisolering

Inga golvskenor i
modulskarvarna

Gömd skarv

RWC (ramp är tillval)

RWC, (ramp är tillval)

Expandia (S2000)

Indus (S27)

Temporent (kloss)

Tillbehör

Ingår

Ingår

Tillval

Ingår

Driftservice

√

√

√

Activeboard alt. Whiteboard +
projektorduk

√

√

√

Anslagstavla

√

√

√

Tillval

Mattor

√

Förbättrad akustik/ljudmiljö

√

Alternativa material, kulörer,
dörrar

√

Vikväggar

√

Kapprum, klädkrokar

√

Persienner

√

Tillval

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

Kopiering, skrivare

√

√

√

Brandskyddsdokumentation

√

√

√

Brand / utrymningslarm

√

√

√

Utrymningsskylt

√

√

√

Inbrottslarm

√

√

√

Hiss

√

√

√

Rörelsestyrd belysning

√

√(WC)

√

Belysning vid entré

√

√

Skärmtak till entré

√

√

Uppsättning av modul sköter
leverantören

√

√

Sadeltak

√

√

√
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Figur 8 Lovisedalsskolan, stegljud (inkl. lågfrekventa ljud)
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Exakta resultatvärden för
varje frekvens finns att tillgå
men redovisas inte här.
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PLANLÖSNING: HEMVIST LOVISEDALSSKOLAN, ÅRSKURS 6

PLANLÖSNING: HEMVIST LOVISEDALSSKOLAN, ÅRSKURS 6

PLANLÖSNING: HEMVIST LOVISEDALSSKOLAN, ÅRSKURS 5
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Undersökning om inomhusmiljön i skolan
När jag jobbar i klassrummet, störs jag av:








Ingenting
Ljud från korridor
Ljud från rum ovanför eller under
Bakgrunds ljud (t.ex. ventilation)
Klasskompisar
Vet inte
Annat, vad? ..............................................

..........................................................................
Jag tycker att temperaturen i skolan är:





För varm
För kall
Lagom
Vet inte

Vet du var din närmaste nödutgång är?
 Ja
 Nej

Jag tycker att det finns tillräckligt många:
 toaletter
 grupprum
 utrymmen att umgås på under rasten
Jag tycker att ljuset blänker på tavlan, så att
det är svårt att läsa





Ja
Ibland
Nej
Vet inte

Jag tycker att min skola är:








Fin
Ful
Trevlig och mysig
Tråkig
För stor
För liten och trång
Vet inte

Vad tycker du är bra med byggnaden? .....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Vad tycker du är dåligt med byggnaden? ..................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Vad skulle du vilja förändra på skolan? .....................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Något annat jag vill berätta: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Undersökning av inomhusmiljö i skolan
Denna enkät är en del av undersökningen i vårt examensarbete. Arbetet undersöker skillnader i arbetsmiljön i en
skolpaviljong och en permanent skolbyggnad. Ditt deltagande är mycket viktigt för rapportens underlag. Du är
helt anonym i undersökningen. Ifall att en fråga inte är relevant för dig kan svar utelämnas. Undersökningen tar
cirka 10 minuter att svara på.
Om du har några frågor kan du nå oss på haggdahl@kth.se eller jahlfors@kth.se. Stort tack för ditt deltagande!
Med vänliga hälsningar Josefin Häggdahl och Johanna Ahlfors

Min arbetsplats är:
En permanent skola
En skolpaviljong från Expandia (tillkom p.g.a mögelskada i permanent skola)
En skolpaviljong från Indus (tillkom efter brand)
En paviljongskola av annan tillverkare

Ljud
1.

Ljud från över eller undervåningen är
störande

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

2.

Ljud utifrån är störande

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

3.

Ljud från venitlationssystemet är
störande

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

4.

Ljud från korridor/närliggande rum är
störande

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

5.

Jag måste höja rösten eftersom att
ljudmiljön inte är optimal

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

6.

När jag undervisar ekar det

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

7.

Rent generellt upplever jag att
akustiken i klassrummet är:

8.

Något specifikt angående ljudmiljön, bristfälligheter och förbättringsmöjligheter?

Bristfällig

Optimal

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Temperatur
9.

Hur upplever du generellt inomhustemperaturen på din arbetsplats?

Bristfällig

Optimal

10. Temperaturen är oftast lagom i
klassrummet

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

11. Det är ofta för kallt i klassrummet

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

12. Det är ofta för varmt i klassrummet

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

13. Temperaturen varierar mycket

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

14. Något specifikt angående termisk komfort, bristfälligheter och förbättringsmöjligheter?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Luftkvalitet och ventilation
15. Det är oftast bra luftkvalitet i
klassrummet

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

16. Det finns störande drag från fönster

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

17. Det finns störande drag från
ventilations system

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

18. Luften är sämre i klassrummet i slutet
av dagen

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

19. Något specifikt angående luftmiljön, bristfälligheter och förbättringsmöjligheter?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Ljus
20. Ljuset i klassrummet är tillräckligt

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

21. Det finns möjlighet att skärma av
bländande solljus

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

22. Det finns möjlighet att justera ljuset
utifrån olika behov

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

23. Störande ljus reflekteras mot tavlan

Håller inte alls med

Håller fullständigt med
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24. Något specifikt angående ljuset, bristfälligheter och förbättringsmöjligheter?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Funktion
25. Det finns tillräckligt med klassrum för
våra behov

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

26. Klassrummen är optimala ur
storlekssynpunkt

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

27. Hur kunde klassrummens funktion förbättras? ...............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
28. Det finns tillräckligt med
grupputrymmen för våra behov

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

29. Det finns tillräckligt med
förrådsutrymmen för våra behov

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

30. Det finns tillräckligt med toaletter för
våra behov

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

31. Entréerna är ändamålsenligt
utformade

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

32. Kapphyllor är ändamålsenligt
placerade

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

33. Skolan är bra anpassad för personer
med funktionsnedsättning

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

34. Något på skolan är bristfälligt ur
funktionssynpunkt?

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

35. Har du något förslag på hur din arbetsplats kunde förbättras ur funktionssynpunkt?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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Trivsel
36. Jag tycker att min arbetsplats är vacker
interiört

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

37. Jag tycker att min arbetsplats är vacker
exteriört

Håller inte alls med

Håller fullständigt med

38. Finns det något specifikt som gör att trivseln i byggnaden blir sämre?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
39. Har du något önskemål som skulle göra byggnaden mer trivsam?
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Övrigt
Här kan du skriva ner övriga funderingar och kommentarer angående inomhusmiljön på skolan.
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

Tack för ditt deltagande!
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RESULTAT AV ENKÄT TILL ELEVER
Ormstaskolan (modulskolan) klass 5A och 5B, Lovisedalsskolan (den permanenta skolan) klass 5A, 5B, 5C och 6A, 6B

Ormstaskolan

Lovisedalsskolan Åk 5

Lovisedalsskolan Åk 6

När jag jobbar i klassrummet störs jag av:

När jag jobbar i klassrummet störs jag av:

¨

10%

7%

20%

34%

31%

40%

5%

2%

Vet inte 12%

Lagom
46%

För varm 19%

Lagom
49%

Klasskompisar

Bakgrundsljud
(t.ex. ventilation)

Ljud från rum
ovanför eller
under

Lovisedalsskolan Åk 5
Jag tycker att temperaturen i skolan är:
Vet inte 10%

För kall
23%

23%

58%
12%

5%

0%
Ljud från
korridor

Klasskompisar

Bakgrundsljud
(t.ex. ventilation)

Ljud från rum
ovanför eller
under

Ljud från
korridor

Ormstaskolan
Jag tycker att temperaturen i skolan är:

40%

58%

20%

0%

Ingenting

0%
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60%

Ingenting

20%

17%

80%

60%

Lovisedalsskolan Åk 6
Jag tycker att temperaturen i skolan är:
Vet inte 0%

För varm 20%

För varm 6%

Lagom
32%

För kall
21%

För kall
62%

Klasskompisar

40%

100%

80%

Bakgrundsljud
(t.ex. ventilation)

55%

60%

100%

Ljud från rum
ovanför eller
under

71%

80%

Ingenting

100%

92%

Ljud från
korridor

När jag jobbar i klassrummet störs jag av:

Ormstaskolan

Lovisedalsskolan Åk 5

Lovisedalsskolan Åk 6

Vet du var din närmsta nödutgång ligger?

Vet du var din närmsta nödutgång ligger?

Vet du var din närmsta nödutgång ligger?

Nej 7%

Nej 0%

Nej 5%

Jag tycker att ljuset blänker på tavlan,
så att det är svårt att läsa
Vet inte 11% Ja 2%

Ibland
38%
Nej
63%

Jag tycker att min skola är:

60%

36%
19%

36%
14%

12%

17%

19%

0%

60%

46%

40%

23%

20%

7%

2%

2%

Vet inte

För liten och trång

För stor

Tråkig

Trevlig och mysig

Ful

Vet inte

För liten och trång

För stor

Tråkig

Trevlig och mysig

Ful

Fin

40%

40%

30%

14%

20%

2%

0%

Fin

20%

80%

33%
19%
0%

0%

0%

Vet inte

60%

70%

För liten och trång

80%

100%

För stor

80%

Jag tycker att min skola är:

Fin

100%

Ibland
23%

Nej 72%

Jag tycker att min skola är:

100%

Ja 0%

Tråkig

Nej
52%

40%

Vet inte 5%

Ibland
24%

Trevlig och mysig

Ja 0%

Jag tycker att ljuset blänker på tavlan,
så att det är svårt att läsa

Ful

Jag tycker att ljuset blänker på tavlan,
så att det är svårt att läsa
Vet inte 10%

Ja 95%

Ja 93%

Ja 100%

Ormstaskolan

Lovisedalsskolan Åk 5

Jag tycker att det finns tillräckligt många:
Toaletter

Toaletter
Nej
15%

Nej
29%

Ja
71%

Grupprum

Ja
85%

Grupprum

Ja
19,0
%
Nej
70%

Nej
81%

Utrymmen att umgås på
under rasten

Ja
33%

Nej
67%

Ja
29,5
%

Lovisedalsskolan Åk 6

PERMANENT
SKOLA
MODULSKOLA

Ljud från över eller undervåningen är störande

Ljud från korridor/närliggande rum är störande

Jag måste höja rösten eftersom att ljudmiljön
inte är optimal

När jag undervisar ekar det
Rent generellt upplever jag akustiken i
klassrummet

Hur upplever du generellt inomhustemperaturen
på din arbetsplats?

Temperaturen är oftast lagom i klassrummet

Det är ofta för kallt i klassrummet

Det är ofta för varmt i klassrummet

Temperaturen varierar mycket

Det är oftast bra luftkvalitet i klassrummet

Det finns störande drag från fönster

Det finns störande drag från ventilations system

Luften är sämre i slutet av dagen

Ljuset i klassrummet är tillräckligt
Det finns möjlighet att skärma av bländande
solljus
Det finns möjlighet att justera ljuset utifrån olika
behov

Störande ljus reflekteras mot tavlan
Det finns tillräckligt med klassrum för våra
behov

Klassrummen är optimala ur storlekssynpunkt
Det finns tillräckligt med grupputrymmen för
våra behov
Det finns tillräckligt med förrådsutrymmen för
våra behov

Det finns tillräckligt med toaletter för våra behov

Entréerna är ändamålsenliga

Kapphyllor är ändamålsenligt placerade
Skolan är bra anpassad för personer med
funktionsnedsättning
Något på skolan är bristfälligt ur
funktionssynpunkt

Jag tycker att min arbetsplats är vacker interiört

Jag tycker att min arbetsplats är vacker exteriört

0%
33%
33%
0%
33%
33%
33%
0%
33%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
67%
0%
33%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
67%
33%
0%
0%
0%
0%
67%
33%
0%
0%
33%
67%
0%
0%
0%
67%
0%
33%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
33%
67%
0%
0%
0%
0%
33%
67%
0%
33%
0%
33%
33%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
33%
67%
0%
0%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
0%
67%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
0%
33%
33%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
33%
67%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
33%
67%
0%
0%
0%

36%
14%
21%
14%
14%
0%
0%
14%
43%
43%
7%
29%
14%
36%
14%
29%
43%
21%
7%
0%
21%
21%
36%
21%
0%
7%
14%
57%
7%
14%
7%
21%
50%
7%
7%
7%
14%
43%
29%
7%
14%
43%
21%
14%
7%
14%
14%
50%
7%
14%
0%
21%
21%
36%
21%
57%
21%
14%
0%
7%
36%
29%
21%
14%
0%
14%
21%
14%
21%
29%
0%
14%
7%
36%
43%
7%
14%
0%
14%
64%
21%
7%
36%
21%
14%
14%
29%
43%
7%
7%
14%
14%
0%
14%
57%
21%
43%
14%
7%
14%
43%
21%
0%
21%
14%
29%
36%
7%
7%
21%
0%
7%
21%
29%
43%
14%
50%
14%
21%
0%
0%
29%
29%
21%
21%
21%
14%
21%
14%
21%
21%
7%
36%
21%
7%
29%
43%
14%
7%
7%
50%
29%
14%
7%
0%

0%
33%
33%
33%
0%
33%
67%
0%
0%
0%
67%
33%
0%
0%
0%
67%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0%
33%
0%
67%
0%
0%
33%
0%
33%
33%
0%
67%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
67%
33%
33%
33%
33%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
0%
67%
33%
0%
33%
0%
33%
33%
0%
33%
0%
33%
33%
67%
33%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
67%
0%
33%
33%
0%
33%
0%
33%
0%
67%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
67%
33%
0%
0%
33%
33%
33%
0%
0%
33%
0%
67%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
67%
0%
33%
0%
0%

25%
20%
30%
15%
10%
5%
15%
15%
30%
35%
20%
30%
10%
30%
10%
45%
30%
20%
5%
0%
15%
15%
50%
15%
5%
10%
15%
55%
10%
10%
10%
20%
45%
15%
5%
15%
25%
35%
20%
5%
10%
30%
25%
25%
10%
15%
20%
50%
5%
10%
5%
30%
20%
30%
15%
70%
15%
10%
0%
5%
30%
30%
25%
15%
0%
10%
15%
20%
30%
25%
0%
10%
5%
40%
45%
5%
20%
0%
20%
55%
15%
10%
30%
25%
20%
20%
30%
40%
5%
5%
15%
15%
5%
15%
50%
25%
30%
20%
15%
10%
40%
25%
5%
20%
10%
30%
25%
20%
10%
15%
10%
10%
25%
25%
30%
25%
40%
15%
20%
0%
0%
20%
35%
30%
15%
15%
20%
25%
20%
15%
20%
10%
30%
30%
5%
25%
50%
15%
5%
5%
50%
30%
15%
5%
0%

13%
10%
15%
8%
5%
3%
8%
8%
15%
18%
10%
15%
5%
15%
5%
23%
15%
10%
3%
0%
8%
8%
25%
8%
3%
5%
8%
28%
5%
5%
5%
10%
23%
8%
3%
8%
13%
18%
10%
3%
5%
15%
13%
13%
5%
8%
10%
25%
3%
5%
3%
15%
10%
15%
8%
35%
8%
5%
0%
3%
15%
15%
13%
8%
0%
5%
8%
10%
15%
13%
0%
5%
3%
20%
23%
3%
10%
0%
10%
28%
8%
5%
15%
13%
10%
10%
15%
20%
3%
3%
8%
8%
3%
8%
25%
13%
15%
10%
8%
5%
20%
13%
3%
10%
5%
15%
13%
10%
5%
8%
5%
5%
13%
13%
15%
13%
20%
8%
10%
0%
0%
10%
18%
15%
8%
8%
10%
13%
10%
8%
10%
5%
15%
15%
3%
13%
25%
8%
3%
3%
25%
15%
8%
3%
0%

Jag måste höja rösten eftersom att ljudmiljön inte
är optimal

När jag undervisar ekar det
Rent generellt upplever jag akustiken i
klassrummet

Hur upplever du generellt inomhustemperaturen
på din arbetsplats?

Temperaturen är oftast lagom i klassrummet

Det är ofta för kallt i klassrummet

Det är ofta för varmt i klassrummet

Temperaturen varierar mycket

Det är oftast bra luftkvalitet i klassrummet

Det finns störande drag från fönster

Det finns störande drag från ventilations system

Luften är sämre i slutet av dagen

Ljuset i klassrummet är tillräckligt
Det finns möjlighet att skärma av bländande
solljus
Det finns möjlighet att justera ljuset utifrån olika
behov

Störande ljus reflekteras mot tavlan

Det finns tillräckligt med klassrum för våra behov

Klassrummen är optimala ur storlekssynpunkt
Det finns tillräckligt med grupputrymmen för våra
behov
Det finns tillräckligt med förrådsutrymmen för våra
behov

Det finns tillräckligt med toaletter för våra behov

Entréerna är ändamålsenliga

Kapphyllor är ändamålsenligt placerade
Skolan är bra anpassad för personer med
funktionsnedsättning

Något på skolan är bristfälligt ur funktionssynpunkt

Jag tycker att min arbetsplats är vacker interiört

Jag tycker att min arbetsplats är vacker exteriört

Ljud från venitlationssystemet är störande

0%
33%
67%
0%
0%

Ljud från korridor/närliggande rum är störande

Ljud utifrån är störande

Min arbetsplats är:
Temporent
Håller inte alls med/Bristfällig, 1
0% 33%
2 100% 33%
3
0% 0%
4
0% 33%
Håller fullständigt med/Optimal, 5
0% 0%
Expandia
Håller inte alls med/Bristfällig, 1
7% 21%
2 21% 29%
3
0% 36%
4 29% 0%
Håller fullständigt med/Optimal, 5 43% 14%
Indus
Håller inte alls med/Bristfällig, 1 33% 0%
2
0% 33%
3 33% 33%
4
0% 0%
Håller fullständigt med/Optimal, 5 33% 33%
Alla modulskolor
Håller inte alls med/Bristfällig, 1 10% 20%
2 30% 30%
3
5% 30%
4 20% 5%
Håller fullständigt med/Optimal, 5 35% 15%
Lovisedalsskolan
Håller inte alls med/Bristfällig, 1
5% 10%
2 15% 15%
3
3% 15%
4 10% 3%
Håller fullständigt med/Optimal, 5 18% 8%
Ljud från venitlationssystemet är störande

Ljud utifrån är störande

Ljud från över eller undervåningen är störande
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Andel svarande av varje svarsalternativ (procent)

RESULTAT AV ENKÄT TILL PERSONAL

Ljud

Ljud

Temperatur

Temperatur

Luft

Luft

Ljus

Ljus

Funktion

Funktion

Utseende

Utseende

Expandia

Temporent

RESULTAT AV ENKÄT TILL PERSONAL - ENSKILDA KOMMENTARER
Något specifikt angående
ljudmiljön, bristfälligheter och
förbättringsmöjligheter?

Något specifikt angående
Något specifikt angående
termisk komfort, bristfälligheter luftmiljön, bristfälligheter och
och förbättringsmöjligheter?
förbättringsmöjligheter?

Något specifikt angående
ljuset, bristfälligheter och
förbättringsmöjligheter?

Hur kunde klassrummens
funktion förbättras?

Har du något förslag på hur din Finns det något specifikt som Har du något önskemål som
arbetsplats kunde förbättras ur gör att trivseln i byggnaden blir skulle göra byggnaden mer
funktionssynpunkt?
sämre?
trivsam?

Här kan du skriva ner övriga funderingar
och kommentarer angående
inomhusmiljön på Ormsta skolan.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Är slöjdlärare. Undrar lite hur
andra störs av maskiner och
ljud från slöjdsalen? (mina svar
på enkäten är när min sal inte
"arbetar")

Det blir väldigt dålig luft efter
några lektioner i klassrummet.
Vilket innebär att man måste
ha extra luft hela
eftermiddagen (och det låter! )

-

Mörkläggande persienner kan
bli bättre.

Fler grupp-rum behövs för att
skolarbetet/pedagogiken ska
fungera optimalt. Klasser
behöver vara större för
elevantal över 25.

Svårt att dekorera väggar
p.g.a. få fästmöjligheter

Bristen på konst på väggarna

Mer konst på väggarna

Det var MYCKET MÖGEL i gamla
skolan! Nu mår jag mycket bättre =)

Ljusknapparna är konstigt
placerade. De sitter vid
handfatet inne i klassrummet
inte vid dörren

Skarvbitarna (trösklarna) i
golvet kan bli lägre.

Skohyllor vid entréer

avsaknad av konst

Möjlighet att dekorera väggar
enkelt.

Snöre till persienner = på tok för långa.
Skyltar till brandposter sitter för löst

mera konst

Gamla skolan var en mögelskola, nu är
det en bra miljö att arbeta i. Men lite
barack känsla får man.
Matsalen upplever jag som den minst
bra fungerande miljön. trångt, hög
ljudnivå, behövs flera klädkrokar.
Vuxenkrokar på någon annan plats vid
matsalen vill vi ha.

Väldigt lyhört från trappan. Det
stör mycket när eleverna byter
våning.

ingen har klagat på ljudet från
maskinerna i slöjdsalen

Slöjden har bra storlek

-

Syret räcker inte till vid längre
pass än ca 30 min, måste
vädra genom fönstret

-

-

Ljud från
studiehall/grannklassrum hörs
alltid. Har ingen förståelse för
att man bygger en skola med
pappersväggar.

Solsidan väldigt varm under
vår- och försommartid, samt
tidig höst

Ventilationen går ofta sönder -- Fler lysrör i no-salarna
> mycket dålig luft.

Idrottshallens ridåvägg är
under all kritik. Ljudet från
hallen bredvid går direkt in
i andra hallen.

Temperaturen varierar
beroende på avdelning.
Antingen för kallt eller för
varmt.

Fler grupprum, fler klassrum

Det är ofta för varmt i
klassrummet på sommaren.
Mycket kallt i kuratorsrummet

Att skor kunde förvaras i
trapphallen.

Lovisedalsskolan

Indus

Brandtrapporna: när någon
leker/går på dem, fortplantas
ljudet väldigt starkt in.
Trapphallarna ekar mycket.
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Takisolering

Större tack! Trångt mellan
bänkar, inklämt och utan
möjlighet att ha exempelvis
matta eller läshörna.

Bara väggar som snabbt blir
Måla väggar i olika milda
solkiga. Barnen behöver bära färger
sina skor upp och ner i
trapporna flera gånger om
dagen, trappstegen blir då
smutsiga av allt som ramlar
ner från skorna= är aldrig rena.

Trösklar i dörren gör det
svårare för dessa elever.
Fler grupprum med ingång från Den äldre byggnaden är väldigt Ändra om i grupprummet
Tyvärr planeras det ej för lärares
klassrum. Fler förråd. Varje
sliten.
"Nästet" så att det blir mer
arbetsplatser. Detta leder till stor stress
klassrum borde ha egen entré.
trivsamt. "Dela av" rummet
och att arbete måste utföras hemma.
med runda bord & rektangulärt
bord.
Vissa utrymmen behöver
fräschas upp, t.ex. måla
väggar som är fulla med hål &
slitna.

Om cafeterian togs i bruk med
servering och utlåning av
brädspel osv tror jag att
högstadieeleverna skulle
uppleva det som mer trivsamt

Undervisar ej i klassrum så
ofta , så har ingen uppgift här.

ventilationen är nere,
luftfuktighet

Låta eleverna vara med i detta
arbete.

Möjlighet att mörklägga
idrottshallen vore fint.
bättre/funktioenrande jalusier!

Trängsel i korridorerna. Mycket Att fixa upp den äldre delen
ljud från caféet.
flera färger (väger)

Fönster ut mot studiehall stör
elevfokus
Ej tavlor på var sin sida
väggen-hör andra lärare

Korridorerna är inte tillräckligt
breda. Ljudisolering och
ventilation måste förbättras.

Ett trevligare möbelemang
Ett specifikt uppehållsrum
skulle behövas.

Matsalen är mycket kall och ljudnivån är
för hög. Entrén är mycket bra - gott om
plats för att att träffas. Saknar en aula
för uppträdanden & avslutningar.
Idrottshallens akustik är inte bra.
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