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Sammendrag 
Problemområde 

Oppgavens siktepunkt er å se på skolebygg, med fokus på skoler med fleksible og 

transparente løsninger. Arkitektur og design av skolebygg har stor variasjon og har endret seg 

opp gjennom tidene. Valg av transparente løsninger velges ofte i arkitektur, både i skoler og i 

andre bygg. Glass bidrar til åpenhet, innsyn og en følelse av lys, men hvordan det oppleves å 

faktisk oppholde seg i et transparent tid over lengre tid vet man ikke. Skoler bygges i tillegg 

med stor fleksibilitet for å kunne tilpasses ulike metoder og pedagogiske ideer. Fleksibilitet 

og transparens er verdier som står sterkt i arkitektur, men hvordan forholdet er mellom det 

tenkte og det opplevde er vanskelig å vite. Jeg stiller derfor problemstillingen: Hvordan 

opplever lærere og elever det å undervise, lære og oppholde seg i en  fleksibel skole med mye 

glass og transparens?  

 

Data og metode  

Det metodiske opplegget består av kvalitative forskningsintervju og en kvantitativ 

spørreundersøkelse. Det er gjennomført individuelle intervju med tre lærere og et 

gruppeintervju med seks elever ved studiespesialiserende. Intervjuene ble gjennomført med 

opptak og etterpå transkribert før analysen. Spørreundersøkelsen har vært distribuert ved 

samme skole. Svarene fra undersøkelsen ble kodet og analysert i SPSS, og presenteres ved 

deskriptiv statistikk. Teorigrunnlaget i oppgaven består av historiske trekk i skolebygg, 

føringer som eksisterer i Norge for bygging av skoler, hva som utgjør skole-, og 

læringsmiljøet og hvordan de fysiske aspektene spiller inn her, og teori om transparens, 

dagslys og fremtidens skole. 

 

Hovedresultater 

Gjennom teorien har jeg funnet at fleksibilitet er den eneste konkrete nasjonale føringen som 

eksisterer for skolebygg. Grunnen for at skolebygg skal bygges med fleksibilitet er fordi de 

skal kunne tilpasses fremtidige læreplaner. Gjennom LK06 og dokumenter fra Oslo 

kommune kommer og transparens og frem som en føring for skolebygg med bakgrunn i 

trygghet og et godt miljø for elevene. I sin helhet oppleves skolen åpen, og gir en 
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frihetsfølelse. Både lærere og elever kommenterte  intervjuene at glassveggene og innsynet er 

noe man venner seg til. s 

 

Fra intervjuene og spørreundersøkelsene er det funn som peker mot at både lærere og elever 

opplever innsyn og utsyn i klasserommene som forstyrrende på undervisningen. Det kan se ut 

som om lærerne opplever dette i større grad enn elevene. Føringer for skolebygg fra LK06 og 

kommuneplaner oppleves ikke nødvendigvis som intendert for lærere og elever. En fleksibel 

skole med flere ulike læringsarenaer åpner for variert undervisning, men det er delte 

opplevelser om hvorvidt disse benyttes jevnlig. Lærerne opplever det krevende å bruke de 

varierte læringsrommene godt. Fra lærerintervjuene viser funn at lærerne ikke synes det er 

ubehagelig å bli overvåket, de ser heller positive sider ved det. Det bidrar til samarbeid og 

inspirasjon, og det at man ikke kan lukke seg inn i sitt eget rom sees som positivt. Hvordan 

dette oppleves vil avhenge av miljøet lærere i mellom og lærere og ledelse i mellom, ved 

dårlige relasjoner kan innsynet oppleves mer som en kontroll eller ubehagelig.  
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1 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Høsten 2014 var jeg i praksis hos Norconsult i avdelingen for skolebygg. I løpet av den 

perioden var jeg på flere skolebesøk, møter med arkitekter og møter hos Utdanningsetaten og 

Utdanningsdirektoratet. Et av inntrykkene jeg satt igjen med var at arkitektur på skolebygg 

har stor variasjon. Et tema som ofte kom opp var bruk av glass i skolen, og hva transparens i 

skolen innebærer. Dette har blitt mer utbredt de siste 10-20 årene, men meningene om hva 

dette har å si for hverdagen i skolen og de som oppholder seg der vet man mindre om. I løpet 

av livet tilbringes mye tid i ulike institusjoner, og skolebygg er kanskje det stedet vi i tidlige 

år oppholder oss mest, fra barneskolen opptil universitet og høyskoler.  

 

Arkitektur og utforming av skole er et tema jeg har opplevd at engasjerer mange, fra de som 

baserer seg på sin utdanning på en skole med mye glassvegger og åpenhet, lektorstudenter 

ved UiO som har vært i praksis ved slike skoler, til de som har jobbet i åpne kontorlandskap 

eller med kontorer som kun er avdelt med glassdører og vegger. Bruk av glass skaper innsyn, 

utsyn og åpenhet, og opplevelsen av hvordan det er å oppholde seg i glass er ulik hos mange.  

Når man tilbringer store deler av dagen sin i en transparent tilværelse er det naturlig å tenke 

at dette vil påvirke oss, både positivt og negativt. Det kan gå på en følelse av å hele tiden bli 

sett, både på godt og vondt, ved at man hele tiden utsettes for visuelle inntrykk, eller at dette 

krever en annerledes type pedagogikk og stiller nye krav til lærere og elever.  

 

Ved å ha skoler med glassvegger utvides disiplinen og makten som skolen allerede er 

arkitektonisk utformet for å skape. I det moderne fengsels historie legger Foucault frem 

hvordan arkitektur fra 1700-tallet har som mål å muliggjøre en kontroll av de som oppholdt 

seg i bygget. Skolen er ikke bare et sted for læring, men bevokter også (Foucault, 1977). 

Skoler i Paris hadde høye vinduer i hvert rom ut mot korridoren og halvdører til toalettene, 

slik at inspektøren hele tiden kunne se inn og ha kontroll. Dagens skoler med store 

glassvinduer kan sees som en videreføring av dette, og muligheten for innsyn kan fremstå 

som et maktmiddel for kontroll og disiplin.  
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Med dette som bakgrunn finner jeg det interessant å undersøke hvordan glassvegger og 

transparens oppleves av lærere og elever som oppholder seg på slike skoler og i klasserom 

med stor grad av innsyn.  Hva er det som ligger bak utforming av skolebygg i Norge, hvilke 

føringer har vi og hvordan realiseres disse i bygget? Den opplevelsen lærere og elever har av 

å være i bygget kan være annerledes enn intensjonen som ligger bak arkitekturen, og med 

tanke på at skolen bygges for elever og lærerne, er deres opplevelse interessant å se på.  

 

 

1.2 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er: Hvordan opplever lærere og elever det å undervise, lære og 

oppholde seg i en  fleksibel skole med mye glass og transparens?  

Jeg stiller og forskningsspørsmålene: 

 
Hva sier litteratur og annen forskning om hva som ligger til grunn for utforming av 
skolebygg? 

 Hva er det som er med og utgjør skole-, og læringsmiljøet? 

 

Formålet mitt med denne oppgaven er å sette fokus på og skape diskusjon rundt 

skolearkitektur, og i hvilken grad omgivelsene undervisning og opplæring foregår i har 

innvirkning på undervisning, læring og miljø. Litteraturen som omhandler fysiske 

rammebetingelsene og læringsmiljø er ofte generelle, og sier lite om hvordan elever og lærere 

faktisk opplever hverdagen sin. Jeg vil derfor  intervjue elever og lærere som har hverdagen 

sin i en transparent og fleksibel skole, og undersøke deres opplevelser. Jeg vil og foreta en 

gjennomgang av aktuell litteratur som omhandler fysiske rammebetingelser og det fysiske 

læringsmiljø. Forskningsprosjekter som har tatt opp lignende problemstillinger vil og sees på, 

og knyttes opp mot litteratur og mine egne funn.  

 

 

1.3 Data / metode 

For av besvare problemstillingen har jeg samlet inn materiale fra lærere og elever fra en 

videregående skole i Oslo, jeg har brukt en blanding av kvalitativ og kvantitativ metode. Den 

kvalitative delen  av materialet består av informasjon fra intervjuer med totalt 3 lærere og 6 

elever. Den andre delen består av svar fra en spørreundersøkelse som ble distribuert til elever 
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og lærere ved samme skole. Alle lærere og elever er tilknyttet studiespesialiserende ved 

Bjørnholt videregående skole i Oslo. Informasjon fra intervjuene er samlet inn med lydopptak 

og notater, og spørreundersøkelsen via spørreskjema med spørsmål med lukkede 

svaralternativer.  

 

 

1.4 Analysetilnærming 

Jeg har brukt ulike metoder i analysen av data. Intervjupersonenes bidrag er blitt forkortet, og 

fremstilles på en fortellende måte som forteller en historie basert på uttalelser fra intervjuene. 

De kvantitative dataene analyseres i dataprogrammet SPSS, og presenteres i grafer som 

beskrives videre. Jeg analyserer data om lærere og elever hver for seg, før jeg setter de i 

sammenheng med hverandre. Den kvalitative og kvantitative informasjonen analyseres og 

først hver for seg, før jeg bringer funnene sammen og ser etter sammenhenger og utdyper 

med teori fra litteraturen.  

 

 

1.5 Oppbygning av oppgaven 

Oppgaven inndelt i 4 deler: teori, metode, analyse og diskusjon og avsluttes med en 

oppsummering av funn som kommer frem underveis. I teorikapittelet presenteres litteratur 

om skolebygg, læringsmiljø og transparens. Enkelte deler av teorien som er særlig relevant 

for problemstillingen drøftes underveis. Jeg knytter deler av teorien opp mot Bjørnholt skole 

som er skolen jeg har gjennomført prosjektet ved.  

 

I metodedelen presenterer jeg metodevalget mitt og bakgrunnen for valgene jeg har tatt 

underveis i prosessen. Jeg presenterer utvalget, utformingen av intervju og 

spørreundersøkelse og diskuterer validitet, reliabilitet og generaliserbarhet ved 

metodeopplegget. Avslutningsvis i kapittelet ser jeg på styrker og svakheter ved valgene jeg 

har tatt, og presenterer analysemetodene jeg vil bruke.  

 

I analyse og diskusjonskapittelet presenterer jeg først data fra intervjuene. I del to av 

kapittelet presenterer jeg data fra spørreundersøkelsen, og diskuterer dette sammen med data 

fra intervjuene opp mot teori fra kapittel 1. 
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Avslutningen på oppgavene inneholder en oppsummering av hovedfunn i oppgaven. Her ser 

jeg i tillegg på hva som eventuelt kan være videre interessant forskning på temaet og gir noen 

refleksjoner rundt oppgaven og temaet. 
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2 Teori 

I dette kapittelet vil jeg presentere aktuell litteratur og forskning rundt skolebygg og 

læringsmiljø. Først vil jeg gi en kort presentasjon av skolebygget fra 1800tallet og frem til i 

dag, med fokus på utviklingen og endringen av skolen og hvilke ideologier og skolepolitikk 

som har vært gjeldene og hvordan det har vært med på å prege utbygging av skoleanlegg. Jeg 

vil så presentere Bjørnholt skole før jeg ser mer generelt på skolebygg. Jeg går gjennom teori 

som omhandler hva som utgjør en skole og dets læringsmiljø, og ser på hvilke føringer vi har 

for utforming av skolebygg. Transparens og dagslys i skolebygg gjennomgås hver for seg, før 

jeg ser på forskning og teori rundt fremtidens skole. Kapittelet avsluttes med en 

oppsummering av hovedtrekk fra teorien.  

 

 

2.1 Skolebygget gjennom historien – hovedtrekk 

Her vil det gis en gjennomgang av hvordan  skole-, og undervisningssystem og skolebygg har 

forandret seg og blitt modernisert fra 1800-tallet frem til i dag. Det er sammenhenger mellom 

ideologier og teorier rund opplæring og skole, og hvordan skolebygget ser ut og er innredet. 

Ideologier og pedagogiske ideer har og påvirker fortsatt skolebyggets utforming, og 

skolebygget vil videre påvirke undervisningen og læringsmiljøet.  

 

De eldste skolene vi har i Norge er katedralskolene; De første skolene befant seg ved 

domkirkene i Trondheim, Bergen og Oslo (Bjørndal, 2005). Selv om vi vet lite om disse 

skolene, er det interessant å merke seg at undervisningen foregikk i kirkene, og særlig i 

domkirkene som er mektige bygg. Ettersom skolesystemet utviklet seg i Norge fikk vi flere 

skoler, bla. borgerskoler i flere byer og katedralskolene i de store byene fikk egne bygg vekk 

fra kirken. Fortsatt var disse skolebyggene store og betydelige, for eksempel hadde 

katedralskolen i Oslo (da Christiania i 1820-årene) en festsal som var Norges første 

Stortingssal. Det var særlig gymnasene som holdt til i monumentale bygninger, dette skulle 

understreke statusen til skolen, og elevene og lærerne som oppholdt seg der (Bjørndal, 2005). 

”Skolene hadde en verdighet som kom til uttrykk gjennom bruk av klassisistiske trekk med 

gesimser, fasader med søylemotiver, streng symmetri og pompøse hovedinnganger. 

Bygningene signaliserte at «kunnskap er makt»” (Lefdal, 2013:6). Flere av de gamle skolene 
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kjennetegnes innvendig ved blant annet lange trange korridorer og trapper, og klasserom med 

ensformig utforming (Ogden, 2004). Ved å ha trange og lukkede korridorer symboliserer man 

at gangene kun er til for å bevege seg fra rom til rom, og det hindrer løping mellom timene 

(Ulleberg, 2002a). Samtidig bidro dette til bedre oversikt for lærere, som enkelt kunne se hva 

som foregikk i gangene til enhver tid, og elevene var klar over at de ble sett slik at bygget i 

seg var med å styrte elevenes oppførsel (Breienbjerg og Drejer, 2014). Ved denne 

utformingen kan vi se likheter med Benthams panoptiske fengsel, hvor fengselsvokteren 

hadde full oversikt over alle cellene, kunne overlæreren her ha full oversikt over alle elevene 

i gangene (Foucault, 1977). Eleven ble ikke vist tillit, og det var en relativt standardisert 

utforming av skolebygget (Breienbjerg og Drejer, 2014). 

  

Gjennom 1900-tallet frem til 1960 var organisasjon, innhold og arbeidsmåte praktisk talt 

uendret i skolen, med kateterundervisning og leksehøring (Bjørndal, 2005). I etterkrigstiden 

opplevde den norske skolen et stort trykk. særlig på slutten av 1950tallet da etterkrigsbarna 

skulle inn i skolen for fullt (Bjørndal, 2005). Gymnasene og realskolene i byene måtte 

improvisere med tilbygg og andre midlertidige ordninger som leie av lokaler. 

Skolebyggkapasiteten var sprengt, og flere nye skoler ble bygget.  I denne tiden var 

arkitekturen preget av funksjonalismen, og skolene skulle gjøres mer barnevennlige. I tillegg 

skulle skolene fremme lik rett for alle, hovedprinsippet i Norsk skolepolitikk i etterkrigstiden 

var at skolen skulle gi alle elver like muligheter (Telhaug, Kjøl, Wallum, Tønnesen og 

Volckmar, 1999), og en måte dette ble realisert i skolebygget var ved at alle elever skulle ha 

lik tilgang til sollys og frisk luft, skolene hadde store vinduer, ofte vest-vendt (Ulleberg, 

2002b). Ulleberg (2002b) beskriver 1960-, og 1970-tallets funksjonalistiske skolebygg med 

”utstrakt bruk av store glasspartier, glatte hvite betongfasader og lyse eller klare farger.” 

Skolene bærer preg av en ny utforming, ofte mer fleksible, åpne og lyse (Ogden, 2004). I 

denne perioden, 1960- og 1970 årene, var skolepolitikken i Norge preget av de radikale 

tankene som eksisterte ellers i samfunnet, og opplæringens betydning som livsberikelse for 

det enkelt individ var gjeldene. Progressivismen var i denne perioden en gjeldene ideologi for 

mye av skolen. I utforming av skoleanlegg fra 1970-tallene var det en økt interesse og fokus 

på sammenhengen mellom skolebygget og undervisningsaktiviteter (Ulleberg, 2002b). 

Begrepet ”åpen skole” kommer frem i denne perioden,  med bakgrunn i at klasserommet ble 

oppløst til fordel for fleksible arealer (Ulleberg, 2002b).  
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I dag bygges skolebygg med en ekstra hensikt i at de skal være et bidrag til lokalsamfunnet 

med flerbruksanlegg og de skal og ha et innbydende utseende. Nyliberalismen bringer med 

seg mer frihet og konkurranse, og et mer åpent marked med mindre statlig styring, skolen 

skal være til for individet og samfunnet og det skal være både likhet og frihet (Telhaug mfl. 

1999, Thuen, 2010). Føringer for skolebygg i dag i Oslo kommer jeg tilbake til senere, hvor 

jeg ser på hva dagens dokumenter sier om skolebyggets utforming og rolle.  

 

 

2.2 Bjørnholt skole 

Bjørnholt skole ligger i bydel Søndre Nordstrand, og var frem til 2007 kun ungdomsskole. 

Det ble da bygget nye videregående skole i nærheten til ungdomsskolen, og de to skolene 

deler flerbrukshall og andre fasiliteter. Skolen har et bruttoareal på 28.000kvm, og er 

dimensjonert for 1100 elever, sammen med ungdomsskolen var  Bjørnholt skole da den var 

ferdig Oslos største skole (Bygg.no, 2007).  Det legge opp til stor åpenhet på skolen, med 

store fleksible arealer som er til felles bruk for de ulike studieretningene. Bruk av glass både 

på utvendige og innvendige fasader er med å bidrar til åpenhet (Bygg.no, 2007).  

 

Arkitektene bak skolen er arkitektgruppen Narud Stokke Wiig, et arkitektfirma som holder til 

i Oslo. De beskriver prosjektet som innovativt, og hadde moderne undervisning og fleksible 

fysiske betingelser som nøkkelparametere for designet av skolen (Narud Stokke Wiig, 2016). 

Åpenheten og variasjonen i skolen med fleksible arbeidsrom og seminarrom begrunnes ved at 

”Teaching occurs principally through projects and team work, as well as self-study groups 

that require different types and dimensions of rooms that are found in conventional schools.” 

(Narud Stokke Wiig, 2016). Med dette som utgangspunkt blir Bjørnholt en skole tilrettelagt 

for variert undervisning. Denne utformingen av skolen skal bidra til, som arkitektene sier, 

mer effektiv bruk av arealene ved at det er færre vegger og ikke like mye areal må brukes til 

korridorer.   

 

Skolen ligger plassert med steinvegger rundt store deler av skolebygget, for å kompensere for 

at man mister dagslys av dette, har arkitektene valgt å ha vindusflater i deler av taket slik at 

dagslys kommer inn fra den ”femte fasaden.”  
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2.3 Læringsmiljø og utforming av skole og klasserom 

Utdanningsdirektoratet definerer læringsmiljø til å omfatte ”de samlede kulturelle, 

relasjonelle og fysiske forholdene på skolen som har betydning for elevenes læring, helse og 

trivsel.  Læringsmiljø har blitt undersøkt og forsket jevnlig på opp gjennom årene, i Norge 

foretar blant annet Utdanningsdirektoratet hvert år Elevundersøkelsen. Denne undersøkelsen 

har til hensikt at elever i skolen skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen 

(Utdanningsdirektoratet, 2016). Resultatene publiseres på en egen side for læringsmiljø på 

hjemmesiden deres; som inneholder tips og artikler om ”bedre læring.”  

 

Internasjonalt er det gjort en mengde forskningsprosjekter og undersøkelser om læringsmiljø, 

hva dette er og hva det har å si for skolen, elevene og lærerne. Anderson (1982) foretar en 

omfattende gjennomgang av forskning om læringsmiljø som var publisert i tiårene frem til 

1980. I 2013 publiserte Thapa, Cohen, Guffey og Higgins-D’Allesandro en artikkel som 

gjennomgikk over 200 ”verk” som omhandlet forskning på læringsmiljø. Anderson (1982) og 

Thapa et. al. (2013) viser begge til problemene og vanskeligheten ved å måle læringsmiljøet 

på grunn av de mange variablene som kan virke inn på miljøet.  

 

Det eksisterer dessverre lite forskning som ser på forholdet mellom kvalitet på skolebygg og 

utdanningsresultater, og heller ikke i hvor stor grad kvaliteten på skolebygget har 

sammenheng med resultater. (OECD, 2006) Som Stephen Heppel, presenterer på konferansen 

”21st Century Learning Environments”: ”It is a pity that there is no measure of how much 

learning has leaked out of a poorly designed school” (OECD, 2006:49). Forskning indikerer 

ofte parametere som påvirker et godt og effektivt læringsmiljø, men det eksisterer lite 

empirisk data om innvirkning av spesifikke elementer i design og arkitektur (Woolner, Hall, 

Higgins, McCaughey og Wall, 2007).  

 

 

2.3.1 Skolemiljøets kategorier 

De fysiske rammebetingelsene er en del av læringsmiljøet i skolen, men det kan være 

vanskelig å vite hvor utslagsgivende det fysiske miljøet er for læringsmiljøet. De fysiske 

rammebetingelsene gir rammer, muligheter og begrensninger for utfoldelse og læring, men 

hvorvidt det for eksempel påvirker resultater er som nevnt vanskelig å måle da skolemiljøet 
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består av flere kategorier som alle har en innvirkning i ulik grad (Ogden, 2004). Ogden 

sammenfatter noen av funnene Anderson (1982) presenterer i sin artikkel om forskning på 

skolemiljø. Det er særlig fire begreper eller kategorier Anderson (1982) holder fast ved 

gjennom artikkelen, disse kommer opprinnelig fra Taigiuri (1968). Jeg vil gi en 

sammenfatninge av disse begrepene sammen med den norske oversettelsen som Ogden(2004) 

bruker.  

 

Taigiuris (1968) fire kategorier er: mileu, ecology, social system og culture. Mileu, eller 

miljø, omfatter individene (lærerne og elevene) i skolen. Ecology, eller økologi, er de fysiske 

og materielle aspektene ved skolen. Culture, eller kultur, er meninger, tanker og verdier hos 

individene i skolen. Social system, eller sosialt system, er regler og normer som lærene og 

elevene i skolen opererer etter. Av disse er kulturen i skolen det vanskeligste å definere, da 

det er vanskelig å se/forstå en kultur utenfra uten å være en del av den. Mye av meninger, 

tanker og verdier kommer frem hovedsakelig i interaksjon mellom individene i skolen, skolen 

blir en sosial konstruksjon eller en sub-kultur som er en del av samfunnet men som samtidig 

prøver operere for seg selv (Goodlad, 1975; Ogden, 2004).  

 

I undersøkelser om skolemiljø og elevresultater har man ikke funnet at skolens økologi, de 

fysiske aspektene, samvarierer systematisk med elevresultatene, det er skolens kultur og 

miljø som har vist seg som mest avgjørende (Ogden, 2004). Selv om de fysiske 

karakteristikkene, økologien, ved skolen og klasserommet ikke har vist klar innvirkning på 

elevresultatene, er det likevel mulig at de fysiske rammene har innvirkning på skolens kultur 

og sosiale system. Arkitektur, innredning og utstyr vil påvirke elvenes adferd og opplevelser i 

skolen (Ogden, 2004). Skolens utforming vil gi normer og regler for hvordan man skal 

oppføre seg og handle i ulike deler av skolen, for eksempel ved åpne undervisningsarealer vil 

det kreve at det tas mer hensyn til andre ved skolen.  

 

En annen måte skolen og læringsmiljøet kan beskrives er med disse 4 dimensjonene: Spatial 

(rommets utforming, fysiske oppbygging), psychological (hvilke følelser gir rommet), 

physiological (hvordan virker rommet inn på våre fysiske følelser), behavioral (hva slags 

oppførsel, læring, oppfordrer rommet til) (Nair & Fielding, 2005). Disse dimensjonene kan 

knyttes opp mot Taiguiris kategorier; ecology og spatial omhandler de konkret fysiske 

aspektene ved bygget og rommet, mens følelsene rommet gir og hvordan rommet virker inn 

på følelsene er en utvidelse av de hva det fysiske bidrar med. Hva slags oppførsel eller læring 
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som rommet og bygget oppfordrer til kan knyttes opp mot skolens sosiale system. Rommet 

og bygget gir normer og regler for oppførsel.  

 

 

2.3.2 Påvirkning på læring og ulike læringsrom 

Læring skjer i et samspill mellom flere faktorer. Illeris (1999) deler betingelser for læring inn 

i ytre og indre betingelser, der begge er vesentlige elementer for læringen. Rammene 

læringen skjer innenfor eller situasjonen den skjer i vil alltid være med å prege 

læringsresultater. Hva betyr det for læringen at den foregår i en skole, eller hvordan påvirker 

forholdet eleven har til selve skolen han/hun er i læringen? Skoler kan variere og ha store 

forskjeller, det vil da være interessant å se på hvordan dette påvirker elevene, lærerne og 

læring. Hvilke muligheter og begrensninger gir de ulike læringsrommene, eller sagt på en 

annen måte, hvordan legger skolens økologi føringer for det sosiale systemet? 

 

 

Læringsrom 

Læringsrom er i denne sammenheng mer enn kun det fysiske rommet med fire vegger, det 

favner i tillegg arenaer hvor det foregår ulik læring, for eksempel: hverdagslæring, 

praksislæring, skoler og utdanningsinstitusjoner, eller arbeidsplasser (Illeris, 1999).  Ellen 

Nørgaard (i Hyllestad, 2013) beskriver tre ulike typer læringsrom: Hverdagens læringsrom, 

for eksempel der et barn lærer å vaske opp av en forelder, her er lærer/elev-forholdet 1:1, og 

læringen foregår i virkeligheten. Et annet læringsrom er der vi prøver å skape et rom som 

ligner virkeligheten, for eksempel: naturbarnehager, naturfagrom, leirskole eller 

ekskursjoner. Man prøver her å plassere læreprosessen i virkelige og idealiserte omgivelser. 

Den siste typen rom er skolen og dens klasserom. Disse rommene er planlagt og innrettet for 

at det skal foregå formalisert læring og disiplinering. Klasserommene er relativt like og er 

«forskjellige læreprosesser presset inn i nært beslektede rammer» (Hyllestad, 

2013:17). Skolebygningen skal tilsammen danne det optimale læringsmiljø, med da ulike 

læringsrom plassert sammen.  

 

I det moderne samfunnet tilbringer vi tid i forskjellige rom eller arenaer, læringsrom, disse 

ulike rommene har ikke nødvendigvis noen klar sammenheng og de styres av forskjellige 

rationaler (Illeris, 1999). Likefult greier de fleste å oppholde seg i ulike sfærer uten å ha noen 
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formell kunnskap om hvordan man skal oppføre seg eller handle i de aktuelle rommene. 

Dette sier Illeris er en del av hverdagslæringen som er: 
 

Karakterisert ved at man møter et vell av impulser og inntrykk, og at man derfor nødvendigvis må tilegne 
seg måter som man kan forholde seg til, navigere og velge mellom alle disse impulsene på, slik at at man 
kan mestre hverdagen noenlunde friksjonsfritt (Illeris, 2012:260). 
 

Et eksempel kan være hvordan eleven kommer seg gjennom en hel skoledag. De forholder 

seg til ulike normer og regler i løpet av en dag, fra det som gjelder hjemme, til det som skjer 

på skolen.  De beveger seg fra timer i forskjellige fag der det skal læres, friminutter der man 

skal sosialisere, det er forventninger til  hvordan de skal handle og agere ulike steder på 

skolen. Skolebygget er en sammensetning av disse ulike arenaene; av klasserom og felles 

åpne arealer, av det som er felles og det som er privat (Viñao, 2005). 

 

 

Klasserommet som læringsrom 

Klasserommet er kanskje det de fleste tenker først på når det er snakk om læringsrom. Før var 

klasserommet det stedet elevene oppholdt seg mest ved skolen, men i dag består skolen av 

flere ulike arenaer og klasserommets posisjon har minsket. Dale (2008) sammenfatter flere 

debatter som gikk i 2007 og 2008 om skolens organisering, med særlig henvisning til to 

artikler av Alfred Telhaug der han argumenterer for gjeninnføringen av klassen. 

Hovedtrekkene i debatten er: Skolen beskrives ved at åpne landskap, grupperom og store 

auditorier erstatter det tradisjonelle klasserommet og  det trekkes frem at mange lærere 

opplever mindre stabilitet og klager over mer uro når skolen organiseres mer fleksibelt. En 

gjeninnføring av klassen vil skape mer trygghet fordi «tilhørigheten til læreren og 

klasserommet er grunnleggende for veldig mye læring» (Dale, 2008:252). Telhaug har en  

kulturkonservativ posisjon, og trekker frem problemer med den nyradikale liberalismen som 

preget pedagogikken på 70-tallet og som nå kommer frem med kunnskapsløftet som 

nyliberalisme. Når klassen er erstattet av fleksible grupper og vi har skoler med åpne 

landskap får vi ”en forlengelse av en utvikling hvor fokuset i større grad har vært på trivsel 

enn på fag og hardt arbeid” (Dale, 2008:250). Skolehverdagen blir ikke lenger forutsigbar, og 

det eksisterer ikke den samme sosial stabiliteten for elevene (Alexander, 2000).  

 

Robin Alexander (2000) har gjennomført et komparativt forskningsprosjekt om skoler og 

undervisning i fem land: Frankrike, Russland, India, USA og England. En kort 
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oppsummering av skolebyggene i de ulike landene, viser at den ytre strukturene varierer fra 

land til land, og også innenfor landegrensene. Jeg vil gi en kort gjennomgang av deler av 

Alexanders forskning som omhandler detaljerte beskrivelse av innsiden av skolene for de 

ulike landene, jeg har valgt her å se på de største/signifikante forskjellene han fant, for å gi et 

innblikk i hvordan ulike skolebygg kan variere.  

 

Alexander ser på hva det er som signaliserer at et skolebygg er en skole. I landene han 

undersøkte ser han at det er forskjell i hvordan skolebyggene fremstår, fra Russland hvor 

skolebygget ser ut som et kontorbygg og det eneste som gir en ide om at det er en skole er et 

skilt over hovedinngangen. I motsetning til England og USA der byggene har distinkte 

arkitektoniske trekk. I Frankrike var skolene heller ikke veldig spesielle, de kunne lett se ut 

som alle de andre byggene i samme gate. Måten byggene fremstår på sier noe om de 

respektive landene og hva skolen står for der. Det samme har vi sett når det gjelder skolebygg 

i Norge i starten av dette kapittelet. Skolen er representativ for tiden og ideene som er 

gjeldene. 

 

Innvendig i skolene ser man ulikheter i organiseringen av rom. Alexander fant at hvorvidt 

skolen har et utvalg av spesialrom i tillegg til vanlige klasserom; eksempelvis musikkrom, 

naturfagrom etc. og rom for elever med spesielle behov varierte. Den norske skolen vil her 

passe inn i gruppen med et godt utvalg spesialrom. Alexander påpeker at dette nok sier minst 

like mye ressursene som er tilgjengelige som det sier om filosofi for undervisning og 

skolebygg. En annen forskjell omhandler skolens fellesareal (Alexander, 2000). Om skolen 

har vrimlearealer og arealer der hele skolen kan samles gjør skolen til noe mer enn et sted der 

det kun foregår opplæring. Det symboliserer at i skolen har det kollektive samholdet noe å si, 

dette er noe man ønsker å fremme i skolen. Disse faktorene ved skolebygget har basis i 

økonomi og politiske ideer fremfor pedagogiske, lærerne har her liten eller ingen kontroll. 

Lærerne har derimot mer kontroll i organisering og bruk av byggene, og her er pedagogikken 

mer fremtredende som begrunnelse for valg som tas (Alexander, 2000). 

 

Dale (2008) presenterer to perspektiver innenfor norsk klasseromforskning: Kirsti Klettes og 

Peder Haugs. Hos Peder Haug er det sentrale at det er pedagogikken som praktiseres som 

avgjør læringen, ikke klasserommet i seg selv. Kirsti Klette presenterer noe av det samme: 

”Det avgjørende er ikke klasserommet som fysisk fenomen, men den undervisningspraksisen 

som er i det” (Dale, 2008:273). Klette snakker om et nytt læringsrom, som er rommet som 
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oppstår i elevkollektivet eller gruppen. Skolens økologi er ikke det viktige, men heller 

dimensjonene som omhandler pedagogikk og læring. Det som er interessant, hvis vi ser på 

dimensjonene til Nair & Fielding (jfr. 2.3.1), er at dimensjonen som omtales som behavioral 

innebærer nettopp dette, hva slags læring og oppførsler oppfordrer rommet til.  

 

 

Den skjulte læreplanen i skolen 

Bauer og Borg (1986)  diskuterer ”den skjulte læreplanen” og hva som ligger i den i forhold 

til elevenes ansvar i skolen. Blant annet kommer det frem: 

 
(…) at elevene skal holde seg selv i gang med å løse oppgaver alene i lengre tid av gangen og 
disiplinere seg i tillegg på tross av kameratenes nærvær og diverse avbrytelser (…) forholde 
seg oppmerksom, og denne oppmerksomheten skal være rettet mot læreren og de faglige 
aktivitetene, som i svært stor utstrekning er totalt fremmede for elevens egen 
livssammenhengen 

 
 

(Bauer og Borg, 1986:29 i Illeris 1999:149). Det ligger en implisitt forventning at elevene 

skal selv kunne holde fokus, og ikke la seg distrahere av det som eventuelt må skje rundt 

dem, både i klasserommet, men også hendelser utenfor klasserommet. Klasserommet som 

læringsrom kan oppleves som en fremmed arena, der man ikke kjenner seg igjen og ikke vet 

hvordan man skal agere. Likevel forventes det at elevene skal klare denne overgangen og 

tilpasningen selv. Illeris (1999) beskriver på bakgrunn av Wackerhausen (1999) det 

skolastiske paradigme; gjennom skoletiden utvikler elevene ferdigheter og kunnskaper som 

er hensiktsmessig for samfunnet som utvikler og opprettholder skolen. Med andre ord, 

samfunnet og staten viderefører idealer gjennom skolen. Skolen er en forlengelse av resten av 

samfunnet uten at dette er presisert noe sted, på samme måte som Foucault (1977) beskrivelse 

av skolens disiplinerende og overvåkende oppgave heller ikke står skrevet ned noe sted. 

Skolebygget med dets arkitektur formidler non-verbalt hierakier, verdier, og prinsipper for 

orden (Viñao, 2005). 

 

 

2.4 Føringer for skolebygg i Norge og Oslo 

I Oslo kommunes skolebehovsplan 2014-2024 legges det frem mål som skal ligge til grunn 

for utbygging av nye skoleanlegg i Oslo. Disse omhandler blant annet at skolebygget skal 

bidra til gode læringsmuligheter og gi trygge rammer for trivsel for både elever og lærere. 



 14 

Det fysiske læringsmiljøet skal støtte opp under samarbeid mellom skole og arbeidsliv, og 

skal være en medvirkende faktor til at elever i videregående opplæring består og fullfører 

(Oslo Kommune, 2014). Det er utarbeidet et standardprogram for ”bygg for læring”.  Dette 

programmet gir føringer som skal være grunnlaget ved etablering av nye skoleanlegg:   
 

• Skoleanleggene, inkludert uteområder skal tilrettelegges for elevtilpasset og variert 
opplæring 

• Elevenes sikres tilhørighet, trygghet, og ro rundt arbeidssituasjonen  
• Skolene skal være av en viss størrelse slik at solide fagmiljø utvikles og lærernes 

samarbeidsmuligheter økes (Oslo Kommune, 2014:15). 
 

Oslo kommune er deltager i utviklingsprogrammet FutureBuilt som har som mål å bygge 

klimanøytrale bygg og bidra til et godt bymiljø (FutureBuilt, 2015). Nybygg skal oppfylle 

passivhusnivå, og hele byggets liv fra byggefasen til drift skal redusere klimagassutslipp. Det 

skal i bygg og planlegging av skolebygg i Oslo være et fokus på miljøvennlige skolebygg, og 

følging av FutureBuilt sine kvalitetskriterier legger føringer for utforming for nye skolebygg.  

Skoleanleggene i Oslo skal både bidra til å realisere krav, mål og visjoner i det gjeldene 

læreplanverket, samtidig som skolebyggene skal eksistere lenger enn dagens læreplans 

levetid, og bør være fleksible og tilpasningsdyktige (Krav og forventninger til skoleanlegg i 

Oslo kommune, 2010).  

 
Rambøll gjennomførte i 2007/2008 et FoU-prosjekt: Arealeffektiv bruk av skolebygg i 

videregående opplæring på oppdrag for KS. Formålet med undersøkelsen var å se på 

sammenhengen mellom ”utformingen av skolebygg og organisering av opplæring, 

arbeidsformer og ressurseffektiv bruk i videregående opplæring” (Aspelund og Nore, 2008). I 

rapporten er et av temaene som sees på hvorvidt læreplaner, i dette tilfellet Kunnskapsløftet, 

sier noe om hvordan skolebygg skal utformes. Det er ingen formelle krav om skolebygg i 

Kunnskapsløftet, men det finnes krav  i læreplanverket som Rambøll mener gir føringer for 

utforming av skolebygg. De fem føringene de finner er fremstilt i en figur som gjengis her:  
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Figur 1: Aspelund og Nore, 2008, Rambøll Management. 

 

Vi ser her at føringene fra læreplanverket har konkrete løsninger som skolebygget bør ha for 

å ivareta disse føringene. Vi kan kjenne igjen dette fra føringene til ”bygg for læring”, det 

skal tilrettelegges for elevtilpasset og differensiert undervisning, og det skal sikres trygghet 

for elevene. Flere av løsningene er naturlig, for eksempel at for å kunne gjennomføre tilpasset 

og differensiert opplæring trenger man et fleksibelt bygg med ulike løsninger slik at det vil 

være mulig å benytte forskjellige arbeidsmetoder eller undervise i mindre grupper når det er 

hensiktsmessig og nødvendig. Det vil være vanskelig å ha ulike gruppestørrelser eller 

gjennomføre variert undervisning hvis ikke bygget legger til rette for det. Det at løsningen til 

krav om et godt skolemiljø er transparente og oversiktlige lokaler, er ikke like selvfølgelig. 

Nedenfor diskuteres dette sammen med det psykososiale miljøet og skolebygget nærmere. 

 

Selv om det ikke eksisterer formelle krav for utforming av bygget opplever skoleeiere og 

skoler at strukturelle og pedagogiske føringer bør få konsekvenser for skolebygget hvis 

læreplanen skal tas på alvor (Aspelund og Nore, 2008). Når man ser på føringene og 

løsningene fra figur 2 kan vi se at flere av disse eksisterer på Bjørnholt videregående skole, 

jeg vil diskutere disse i sammenheng med funnene som kommer frem i analysedelen. 

 

 

2.4.1 Det psykososiale miljøet 

Det er et krav i opplæringsloven at elever har rett til et godt fysisk og psykososialt 

læringsmiljø. Rambøll(2008) har dette med som en føring for utforming av skolebygg og 

beskriver hvordan opplæringsloven § 9a-3 kan legge føringer for skolebygget: 
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”Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den 
enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.” Lovens veileder påpeker at det er de 
mellommenneskelige forholdene, det sosiale miljøet og hvordan elever og personale opplever 
dette som er sentralt. Tilrettelegging for et godt psyko-sosialt miljø kan også innebære å 
minimere sjansene for mobbing og vold. Opplæringslovens § 9a-3 annet ledd pålegger 
personalet å undersøke, melde fra til skoleledelsen eller selv gripe inn dersom de ”får 
kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som 
mobbing, diskriminering, vald eller rasisme” (Rambøll, 2008:12). 

 
 

Selv om det ikke konkret kommer frem i opplæringsloven at skolebygget fysisk skal fremme 

et godt sosialt miljø og hindre mobbing, ser Rambøll(2008) at dette er noe som tas tak i når 

det skal planlegges utforming av skolebygg. En løsning kan være, jfr. Figur 1, transparens. 

Med åpne glassvegger kan man enklere ha oversikt og se uønskede hendelser som ellers ville 

vært skjult. Det er mulighet for å kunne bryte raskere inn. Dette sammenfaller med krav til 

skolebygget fra Oslo kommune om et godt arbeidsmiljø for elever: ”(...) det velges 

transparente løsninger som gir dagslys, innsyn, utsyn og oversiktlighet ” (Krav og 

forventninger til skoleanlegg i Oslo, 2010:6). Foucault (1977) er inne på dette når han sier at 

det mest fullkomne disiplinære apparat er å kunne se alt med et eneste blikk hele tiden, og 

alle vet at de blir sett hele tiden. En annen måte å si det på: ” -  for dermed fungerer makten 

automatisk. Bevoktningens virkninger er permanente, selv om den som handling betraktet 

ikke pågår uavbrutt”. (Foucault, 1977:180). Transparens bidrar til at alt er synlig hele tiden, 

det er ikke nødvendigvis slik at lærere eller ledelse hele tiden ser ut gjennom glasset, men 

muligheten er der og det vet alle i bygget. Slik blir oppførsel og handlinger kontrollert i 

bygget av seg selv.  

 

En ting som ikke nevnes er hvordan transparens og kan påvirke miljøet negativt, for 

eksempel ved nettopp det at alt er synlig. Det er vanskelig å gjemme seg, og det kan oppleves 

ubehagelig å hele tiden være på utstilling.  Dette nevnes i krav og forventninger til 

Skoleanlegg i Oslo: ”Skolebygg må utformes slik at det gis rom for alle elever, uansett 

funksjonshemming, og arealene må kunne gi tilstrekkelig skjerming for elevgrupper med 

særlige behov” (Krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo kommune, 2010:4). I en skole 

med mye transparens kan nettopp det å gi skjerming være vanskelig, det blir et dilemma 

mellom mulighet til å se uønskede hendelser og det å ha muligheter for skjerming for de som 

trenger dette. Det blir en kamp mellom det private og hemmelige, og åpenhet, innsyn og 

transparens, en konflikt som har vært til stede i skolens arkitektur lenge (Viñao, 2005). 
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2.5 Transparens og dagslys 

“Natural daylight is important for students to feel comfortable and ready to learn” (Deepti 

Nair student, OECD, 2006). Dette introduserer kapittelet om innendørs miljø på skoler i 

OECDs rapport 21st Century Learning Environments. Høy kvalitet i miljøet innendørs kan 

resultere i helsegevinst og økt produktivitet for alle som oppholder seg i skolen. Miljøfaktorer 

som dagslys, akustikk, luftkvalitet og tilgang på mat og drikke påvirker fysiologien, og 

psykologisk påvirkes mennesker av rommet og omgivelsene de er i. Dette kan fremme eller 

begrense oppførsel både individuelt og i grupper. Det vises blant annet eksempler av skoler 

som er bygget med store glassfasader for å maksimere dagslys inne i skolen. Disse har flere 

likhetstrekk med den arkitektoniske utformingen på Bjørnholt skole.  

 

 

2.5.1 Transparens 

Transparent betyr gjennomsiktig, og oppnås i bygg med bruk av for eksempel store 

glassflater.  Nair og Fielding (2005) beskriver transparens som viktig i skolen fordi det bidrar 

til ideen om at læring skal være synlig og feires. Fordeler med transparens er at det skapes 

åpenhet samtidig som akustikk bevares, og det skapes et romlig skille. Naturlig dagslys 

slippes inn og beveger seg bedre i bygningen. Med mye glassvegger skapes det både formelle 

og uformelle læringsområder, som er lyse og åpne og samtidig kan overvåkes, slik kan en ha 

mindre og gjemte samlingssteder samtidig som sikkerhet og overvåking bevares.  (Nair and 

Fielding, 2005).  

 

Else Marie Lefdal (2013) har skrevet en artikkel om transparens i skoler, hvor hun stiller 

spørsmålet hvorfor har det blitt sånn at mange skoler bygges med mye transparens?  

Først går Lefdal gjennom hva transparens er, og hva det symboliserer i arkitekturen. Det som 

kommer frem er at glassvegger bidrar til åpenhet samtidig som de stenger av som vegger. 

Ikke ulikt måten Nair og Fielding (2005) beskriver bruk av glass i skoler. Argumenter for 

bruk av glass som trekkes frem er blant annet det at transparens legger til rette for åpenhet og 

demokrati, store glassvegger kan gi signaler om demokratiske verdier i motsetning til mer 

monumentale bygg som oppfattes som lukket og avvisende (Figenbaum & Nielsen (2005) i 

Lefdal, 2013).  
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Gjennom kildene kommer det fram at transparens og glass tar det beste fra to verdener, 

lukkede rom og åpenhet blandet sammen. 

 

 

2.5.2 Dagslys 

Lys har en symbolsk effekt i seg selv, lys og mørke står som motparter, der lys symboliserer 

modernitet, mens mørke symboliserer mangel på utvikling, lys har en funksjon i skolen på lik 

linje med stoler og andre materielle virkemidler (Burke, 2005). En oppfatning og føring som 

kommer frem i krav og forventninger til skoleanlegg i Oslo (2010) er at transparente 

løsninger skal velges for å blant annet gi dagslys. Innsyn gjennom vinduer har som nevnt 

tidligere en effekt i forhold til kontroll og disiplin (Foucault, 1977), men innslipp av lys 

gjennom vinduene var og kalkulert og gjennomtenkt. Viktigheten av lys oppsto ikke i 

utdanningsfeltet men derimot i sammenheng med disiplin, oversikt og terapi. Lys ble 

etterhvert sett som en viktig faktor for helse, disiplin og som en faktor for å forbedre 

oppførsel og moral hos elevene (Burke, 2005). 

 

Dagslys er en viktig faktor for klasserommet, og har vist seg å ha effekt på helse, trivsel og 

konsentrasjonsevne, og sammen med utsyn er dagslys nødvendig for produktivitet og 

læringsmiljø, og har vært med som et krav i arbeidslovgivningen siden tidlig 1900-tallet 

(Bakke, 2013;  Burke, 2005; Houck, 2013). I tillegg har dagslyset betydning for kroppen, ved 

at produksjon av hormoner som melatonin, leptin og ghrelin påvirkes av dagslys (Houck, 

2013). Andre forhold vi vet om dagslys er blant annet at det påvirker ”den biologiske 

klokken” vår, og forskyving av døgnrytmen på grunn av mangel på dagslys kan svekke 

helsen og øke risiko for blant annet depresjoner, og vi vet at kunstig belysning ikke kan  

erstatte dagslys (Bakke, 2013). Dagslys har vist seg å være en vellykket behandling mot  

vinterdepresjon (forskning.no, 2013), og fremmer samtidig vekst og utvikling. Det eksisterer 

flere positive effekter ved dagslys, for eksempel har forskere i California funnet at dagslys 

fremmer læring og læringsmiljø (Bakke, 2013) Tanken om at dagslys har en helsebringende 

effekt og virker positivt inn på læring er ikke ny, allerede i 1920-årene eksperimenterte man 

med skoler i friluft, og større vinduer inn i klasserom som man trodde ville medføre økt 

læring (Burke, 2005). 

 

Dagslys i skolen har endret seg, og mange skolebygg bygges i dag som kompaktbygg, blant 
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annet Bjørnholt skole. Dette er bygg med en dyp planløsning, hvor bygget har en indre kjerne 

med grupperom og undervisningsarealer, og fasadearealet er redusert (Houck, 2012, 2013). 

En tommelfingerregel for vinduer og dagslys er at dybden i rommet skal være 1.5 x vinduets 

høyde (Nair og Fielding, 2005). Nedenfor er en figur gjengitt som viser hvordan dagslys 

avtar innover i rommet. Dette er aktuelt for Bjørnholt skole som har store glassfasader ut, 

men samtidig har flere rom inne i bygget som ikke har vegger som er en del av fasaden.  

 

 
Figur 2: Houck, 2013. 

 
Vi ser her at dagslyset avtar raskt innover i rommet/bygget, selv når man har en fasade med 

90% glass. Etter ca. 4,5 meter er dagslysfaktoren på 2%, som er minimumskravet man 

opererer med i Norge, mens Byggforsk anbefaler et minimum på 2,5% (Houck, 2013). Dette 

stiller spørsmål til begrunnelsen om at transparens bidrar til dagslys, og om kravet om nok 

dagslys er oppfylt i rom utenom de som har vegger som en del av fasaden. 

 

 

2.6 Skolebygg for fremtiden 

Jeg vil her presentere forskning som er er gjort på skolebygg og på fysiske 

rammebetingelsers innvirkning på læringsmiljø. Både internasjonal forskning og nordisk 

forskning presenteres, først fra OECD som ser på skolebygg fra hele verden, og så britiske og 

amerikanske prosjekter. En del av litteraturen kommer fra Danmark, hvor det i senere år har 

vært et større fokus på skolebygg. Et større forskningsprosjekt fra Danmark er et case-studie 

om Ørestad gymnas og deler av denne studien presenteres nedenfor.  
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2.6.1 Skolebygg internasjonalt 

Interessen for skolebygg er stor på verdensbasis, dette ser vi for eksempel ved at Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) har utgitt  flere publikasjoner om 

skolebygg, blant annet ”21st Century Learning Environments” (OECD, 2006) og 

”Compendium of Exemplary Education Facilities” (OECD, 2011). I mai 2004 ble det 

arrangert en internasjonal konferanse i Storbritannia arrangert av OECD Programme on 

Educational Building (PEB) og Department for Education and Skills (DfES) United 

Kingdom, som omhandlet 21st Century Learning Environments. En rapport ble publisert i 

ettertid som inneholder temaer fra konferansen om trender og innovativ design i forhold til 

eksisterende og fremtidige skolebygg.  

 

Compendium of Exemplary Education Facilities har blitt utgitt i fire forskjellige utgaver, og 

produseres av Centre for Effective Learning Environments. Kompendiet presenterer 

barnehager og skoler på alle nivåer fra hele verden som har blitt vurdert til å være de beste. 

Byggene presenteres hovedsakelig med fokus på at de har flott og nytenkende arkitektur. Her 

presenteres alt fra skoler, universiteter og barnehager med fleksible arealer, bygg med mye 

glass og transparens, bygg som er bygget inn i omgivelsene og mye mer. Det som ikke 

kommer frem i rapporten er hvorvidt byggene er suksessfulle, noe som kommer an på 

hvorvidt samspillet mellom arkitekturen og undervisningen fungerer (Watson, 2007). 

 

 

2.6.2 Hva er fremtidens skole? 

Et fokus for forskning innenfor utdanning og skoler i dag omhandler hvordan skolen vil være 

i fremtiden. Dette nevnes for eksempel i Oslo kommunes rapporter om skolebygg, 

skolebygget må være fleksibelt slik at fremtidige læreplaner vil kunne realiseres i skolen. 

Fremtiden stiller andre og nye krav til elevene, dette kommer tydelig frem i 

Ludvigsenutvalgets utredning med den beskrivende tittelen Elevenes læring i fremtidens 

skole  (NOU:2014). Et av Ludvigsenutvalgets gjennomgående temaer er hvordan elevene kan 

forberedes til fremtiden, via skolen. Kompetansebegrepet som presenteres omfatter både 

kognitive, praktiske, sosiale og emosjonelle sider hos elevene og læringen skal bidra til 

utvikling av elevens kompetanse til å møte ulike utfordringer og kunne løse disse. For å 

gjennomføre dette kreves en skole som har rom som legger til rette for utvikling av denne 
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kompetansen, og skolebygget må oppfordre til utvikling av de kognitive, praktiske, sosiale og 

emosjonelle ferdigheter hos elevene. Et læringsmiljø som skal være effektivt for nåtiden og 

fremtiden stiller nye krav, og har ikke mye til felles med det tradisjonelle klasserom med 

pulter på rekke og rad (Nair og Fielding, 2005).  

 

Internasjonalt presenterer jeg her to artikler som begge omfatter skolebygg for fremtiden. Les 

Watson (2007) argumenterer for at den usikre fremtiden er det viktigste en bør tenke på når 

skoler skal planlegges og bygges. Fokuset i skolebyggprosjekter bør være at det skal fungere 

godt for undervisning, men Watson sier og at det som kanskje er enda viktigere er at bygget 

må kunne fungere i fremtiden og tilfredsstille behovene fremtidens utdanning krever. 

Samtidig vil nye og innovative bygg nødvendigvis ikke tilfredsstille dagens behov. Ved å kun 

basere oss på forskning om hvordan skolebygg har fungert tidligere og fungerer i dag vil vi 

ikke ha noen utvikling eller fornying og vil ikke forandre oss, men det å basere oss på en 

usikker fremtid vil kunne skape konflikt med hvordan vi har det i dag (Watson, 2007). Med 

andre ord, design og byggingen av skoler kan være en usikker prosess, på samme måte som 

det er vanskelig å velge hvilket innhold skolen bør ha for at elevene skal være godt rustet for 

fremtiden.  

 

Woolner et. Al. Publiserte i 2007 artikkelen A sound foundation? What we know about the 

impact of environments on learning and the implications for Building Schools for the Future. 

Temaet i artikkelen er hvilke elementer i omgivelsene og miljøet på skolene som har 

påvirkning på læring og undervisning, og på hvilken måte og i hvor stor grad er det eller 

finnes det en effekt?  I løpet av de siste drøye 50 årene har det i USA blitt forsket på hvilke 

elementer i omgivelsene som har innvirkning på læring og på hvilke deler av læringen vi kan 

se en effekt. 

 

Når Woolner et. Al. har gjennomgått forskning på skolebygg har de valgt å dele opp hvordan 

omgivelsene påvirker i fem kategorier: Forbedring i resultater i forhold til 

pensum/læringskrav som kommer frem via prøver/standardiserte tester, forbedring i 

engasjement og positiv deltagelse, forbedring i selvfølelse, motivasjon og humør hos lærere 

og elever, reduksjon i fravær, påvirkning på fysisk helse. Disse elementene vil og påvirke 

hverandre, slikt at det kan være vanskelig å se hva som er direkte årsak, de vil i tillegg kunne 

få utslag på ulike tidspunkt. Det vil for eksempel kunne ta lengre tid å se effekt i forhold til 

resultater og motivasjon, men innenfor fysisk helse vil man kanskje kunne se resultater etter 
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kort tid (Woolner et. Al.). I forskning er det relativt lett å se at forbedring i luftkvalitet, lyd og 

lys vil ha en raskt positiv effekt på elevene, både når det gjelder resultatforbedring og også på 

elevenes humør og helse (Jfr. Bakke, 2013; Houck, 2013). 

 

Weinstein (1979:584) referert i Woolner et. Al. (2007:60) kom frem til at selv om  

omgivelsenes utforming kan ha en innvirkning og "signifikant effekt på studenters generelle 

oppførsel … og på deres holdninger» så er det vanskelig å finne indisier for effekt på 

forbedring i resultater. Man må i tillegg ta i betraktning det at forbedring i oppførsel og 

holdninger hos elevene på sikt kan påvirke resultater, slik at det kan være vanskelig å vite noe 

konkret om effekten omgivelsene faktisk har på resultater hos elevene (Weinstein, 1979). 

 

Det Woolner et. Al. Finner som det viktigste ved bygging av nye skoler er muligheter for 

fleksibilitet og tilpasning etter hvert som tiden går og vi får nye utfordringer i skolen. Dette 

samsvarer med Watson (2007). Fremtiden er en viktig faktor i planlegging av skolebygg, og i 

Norge ser vi dette for eksempel ved at det anbefales bygging av skoler med fleksibilitet.  

 

Det danske tidsskriftet Unge Pædagoger utga i 2014 en egen utgave som omhandler design 

og arkitektur i skolebygg. Noe av det som presenteres er skolen for fremtiden, og hvordan 

transparente løsninger passer inn her og hvordan elever og lærere i skolen opplever dette.  

 

Arkitekt Inge Mette Kirkeby henviser til en diskursanalyse hun selv har gjort tidligere om 

arkitekter og skolebygg fra 1900tallet, og det som kommer tydelig frem er at endring i 

skolebygg kommer av at arkitekter former skolebygg etter de pedagogiske tankene som er 

aktuelle når bygget skal planlegges og bygges. Disse pedaogigske tankene kan nok knyttes 

mer opp mot politiske ideologier fremfor pedagogiske tanker fra lærerne selv (jfr. Alexander, 

2000). Kirkeby nevner også klasserommet, og slik som Dale (2006), peker hun på 

klasserommet som et sted der lærere og elever kan komme sammen for læring og også sosialt 

samspill.  

 

Det er vanskelig å skulle snakke om utforming av skoler uten å samtidig tenke på fremtiden 

(Jfr. Watson, 2007; Woolner, 2007). Dette er utgangspunktet i Eva Bertelsen artikkel: 

Aktuelle pædagogiske forestillinger om fremtidens skolebyggeri. Der sier hun at fremtiden 

har alltid vært med når man snakker om planlegging av skolebygg. Nye skoler bygget i 
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Danmark har alle argumentet at de gamle skolene manglet fleksibilitet i forhold til variasjon i 

undervisning og aktiviteter. I 2007-08 foretok Bertelsen et casestudie av Ørestad Gymnas, og 

på bakgrunn av dette prøver hun gi et innblikk i hvor inspirasjonen til arkitektur og utforming 

kom fra. Ørestad skole beskrives som en skole med ulike læringsrom fra grupperom, 

forelesningslokaler, steder for individuelt arbeid etc. Alle steder i bygningen er det innsyn fra 

alle kanter. Det er tanken om at kunnskapssamfunnet stiller andre krav til skolen en de som 

har vært som ligger bak (Bertelsen:2014). Åpenhet og fleksibilitet er blitt verdier i seg selv 

som benyttes i nye skolebygg. Bertelsen trekker linjer mellom disse ideene og europeiske 

ideer, for eksempel fra Center og Educatioanl Research (CERI) Schooling for tomorrow 

(1997). CERI foreslår endringer i skolen, som innebærer nye former for læring og 

undervisning, endring i bruk av teknologi, endring i bruk av rom, endring i lærerens status, 

endring i organisering av tid i skolen, endringer i relasjonen mellom skolen og nærmiljø og 

endringer som innebærer at skolen må forholde seg aktivt til miljø og globalisering. Man kan 

se likheter mellom dette, og hvordan man tenker om utforming av skoler i Danmark 

(Bertelsen:2014). Dette ser vi også i norsk skole, for eksempel er Ludvigsenutvalgets rapport 

påvirket av internasjonale tanker fra resten av Europa. (NOU:2014) 

 

Skole i glass 

Det har vært et inntog av glass i institusjoner, blant annet skoler, uten at det har vært gjort 

undersøkelser, forskning eller diskusjon. Bertelsen(2014) stiller spørsmålet: Hva gjør glass 

med dagliglivet, samvær og læring? Det er en ting hva bruk av glass symboliserer en annen er 

hvordan det er å «leve» i glass, det er en forskjell mellom det tenkte og det opplevde. Igjen 

baserer Bertelsen seg på casestudiet hun gjorde på Ørestad gymnas, og hun vil vise hvordan 

glass har ulike virkninger ettersom hvilken posisjon man er i. Elever og lærere vil oppfatte 

skolen og rommet ulikt, samtidig som skoleledelsen kanskje ser/oppfatter det annerledes 

igjen. Disse aktørene bruker rommet forskjellig, og har ulike utgangspunkt og perspektiver 

for bruk og syn på rommet (Bertelsen, 2014). En kort oppsummering av Bertelsen (2013) 

case-studie av Ørestad gymansium viser disse opplevelsene av skolen: 

For rektor utgjør glass et mulighetsrom som kan brukes strategisk. Han eller hun kan bevege 

seg rundt og være en del av skolen, ikke kun sitte på sitt kontor. 

Lærerne opplever at rommet bestemmer hvilken pedagogikk/undervisningsform som skal 

brukes. Med glassvegger får man ikke «lukket» rommet, det blir åpenhet og de intense og 

fordypende/konsentrerte undervisningssituasjonene uteblir. I tillegg åpnes det opp for 
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overvåkning, både på godt og vondt, ved at man kan ha oversikt over elevene, samtidig som 

man kan føle at man ikke får privatliv når man beveger seg i gangene. 

Elevene føler først og fremst på synligheten når de oppholder seg i klasserommet, ikke når de 

er i de mindre gruppearealene. Avslutningsvis sier Bertelsen at glass krever nytenkning både 

pedagogisk og i forhold til mulighet for privatliv.  

 

Lefdal (2013) påpeker i sin artikkel og negative sider ved bruk av glass, ved at det kan bidra 

til "visuell støy”. Hendelser utenfor klasserommet kan være forstyrrende for elevene og ved 

at det påkaller deres oppmerksomhet kan det påvirke elevenes konsentrasjon. Et annet 

problem hun trekker frem er muligheten til å skjerme for lys inn i klasserommene. I 

artikkelen presenteres det funn rundt hvordan transparens oppleves av lærere på ulike skoler, 

jeg vil se nærmere på de i diskusjonsdelen i forhold til funn som kommer frem i 

analysekapittelet. 

 

 

2.7 Hovedtrekk i teorien 

Hovedtankene og teoriene fra dette kapittelet vil diskuteres opp mot funnene i kapittel fire.  

I denne delen viser kilder at skolemiljøet er sammensatt av ulike kategorier og dimensjoner. 

De fysiske rammene, oppbyggingen og utformingen av bygget og rommene er en av 

dimensjonene, rommene og bygget bidrar til og virker inn på følelser og oppfordrer til 

handlinger og læring (Nair og Fielding, 2005). Skolen er en sosial konstruksjon med ulike 

individer med ulike meninger og tanker, og et sosialt system som sier noe om regler og 

normer som er gjeldene (Anderson, 1982). Man kan se det som at skolen består ulike 

læringsrom som er er både fysiske adskilt, men også adskilt i forhold til oppførsel som 

handlinger som skal foregår i de forskjellige delene av bygget. Skolen er en institusjon der 

fremtidens ferdigheter utvikles og dagens læreplaner skal realiseres,  

 

Det kommer frem at det er føringer i læreplaner for hvordan skolebygg skal være. Et av de 

viktigste aspektene som kommer frem hos flere er at skolen skal være tilpasset fremtiden. I 

og med at vi ikke vet hvordan fremtiden vil være krever dette fleksible skolebygg som kan 

tilpasses gjeldene krav, forventninger og pedagogiske ideer. Selve den fysiske utforming av 

skolebygget er basert i politiske tanker og ideer og økonomiske rammer, mens organiseringen 

i bygget og bruken har pedagogiske begrunnelser og her har lærerne større kontroll og 
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innvirkning enn ved arkitekturen til bygget (Alexander, 2000). Dagslys er et annet moment 

som fremstår som viktig; det har innvirkning på både fysiske og psykisk helse samtidig som 

det fremmer læring.  
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3 Valg av metode 

Jeg har i prosjektet valgt en kombinasjon av metoder for å få tak i både kvalitativ og 

kvantitativ informasjon.  Hvordan lærere og elever opplever den arkitektonisk utforming av 

en skole kan være komplekst og vil variere i forhold til kultur, alder, kjønn og bakgrunn. Jeg 

har valgt spørreundersøkelse som kvantitativ metode for å enklere kunne se trender for 

hvordan elever og lærere opplever transparens på skolen. Jeg har i tillegg hatt kvalitative 

intervju med tre lærere og en gruppe elever, dette har jeg valgt fordi: ”Intervju er spesielt 

velegnet for å undersøke menneskers forståelse av betydningene i sin egen livsverden, 

beskrive deres opplevelser og selvforståelse samt avklare og utdype deres perspektiv på 

livsverdenen” (Kvale og Brinkmann, 2009:132). Ved å både bruke intervju og 

spørreundersøkelse har jeg kunnet utforme spørsmålene i spørreundersøkelsen på bakgrunn 

av informasjon som kommer frem i intervjuene. Spørreskjemaet kan gjøre det mulig å teste 

hvor utbredt syn som kommer frem i intervjuene er blant resten av elevene og lærerne. 

(Kvale og Brinkmann, 2009). 

 

Utvalget for prosjektet er elever og lærere ved Studiespesialiserende på Bjørnholt skole. Jeg 

sendte mail til flere skoler i Oslo som kunne være aktuelle med tanke på arkitektur og design, 

Bjørnholt skole var den eneste som svarte positivt at de var interessert og hadde tid til å være 

med. De andre skolene hadde ikke tid og ressurser til å være med, og en skole sa nei da de 

hadde forespørsler fra flere masterstudenter om å bidra i prosjekter. Jeg ville ikke 

gjennomføre spørreundersøkelsen ved skoler jeg ikke kunne ha anledning til å besøke og 

samtale med lærere og elever før spørreundersøkelsen, dermed var det kun aktuelt med skoler 

i Oslo, og på grunn av tid og oppgavens omfang til benyttelse var det ikke mulig å 

gjennomføre undersøkelsen ved flere skoler.  

 

 

Etiske spørsmål 

I en forskningsprosess kommer det opp moralske og etiske spørsmål i forhold til menneskene 

som er med, informasjon som kommer frem, og verdien av studiens bidrag til samfunnet 

(Kvale og Brinkmann, 2009). I gjennomføring av et et forskningsintervju er det særlig 

informert samtykke fra intervjupersonene, og klarlegging av konfidensialitet om 

informasjonen som kommer frem (Kvale og Brinkmann, 2009). Jeg informerte muntlig om 
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prosjektet, og mottok samtykke om bruk av opptak og ga informasjon om at dette vil slettes 

ved prosjektets slutt. Prosjektet er meldt til NSD (Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste 

AS) og er godkjent. 

 

 

3.1 Kvalitativt forskningsintervju  

Både i intervjuene med lærere og elever var målet å få informasjon om hvordan de opplever 

hverdagen på skolen i forhold til den arkitektoniske utformingen. Hovedfokuset var 

glassveggene og transparens i klasseromssituasjonen. Jeg ville ha spørsmål som ga 

beskrivelser av arkitekturen og opplevelsen av dette, både i forhold til undervisningen og 

læringsmiljøet. Jeg var hele tiden bevisst på å ikke stille ja/nei-spørsmål, og ha åpenhet for at 

intervjuobjektene kunne fortelle ut om opplevelser. 

 

 

3.1.1 Utvalg og utvalgsprosessen 

Da jeg skulle finne skoler som kunne være med i prosjektet var Bjørnholt skole den eneste 

skolen som hadde kapasitet til å være med. Jeg fikk kontakt med en lærer på 

studiespesialiserende som sa seg villig til å hjelpe til å organisere intervjuer på skolen og 

distribuere spørreundersøkelsen ut til lærere og elever. Jeg har kun gjennomført prosjektet 

ved studiespesialiserende, det er fordi den delen av skolen studiespesialiserende bruker er den 

som er mest fleksibel og med mest transparens. Avdelingene for yrkesfag er mer variert 

utformet, slik at data fra informanter der ikke ville være relevant for problemstillingen i dette 

prosjektet.  

 

Lærere 

Utvalget består av tre lærere på studiespesialiserende ved Bjørnholt skole. I forkant av 

intervjuene utformet jeg en intervjuguide som la opp strukturen for hvordan intervjuet skulle 

foregå. Jeg har valgt et semistrukturert intervju; da vil intervjuguiden i følge Kvale og 

Brinkmann (2009:143) ”inneholde en oversikt over emner som skal dekkes og forslag til 

spørsmål”. I utformingen av intervjuguiden utarbeidet jeg spørsmål som er relevante i forhold 

til problemstillingen. Jeg la og inn forslag til eventuelle oppfølgingsspørsmål jeg kunne ta 

med hvis det ville bli relevant underveis i intervjuet.  
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Jeg ville at intervjuet skulle foregå i en god relasjon der lærerne følte seg trygge og stimulert 

til å svare på spørsmålene samtidig som temaene ble dekket. Jeg ville ta hensyn til både den 

tematiske og dynamiske dimensjonen i intervjuet (Kvale og Brinkmann, 2009). Den 

tematiske dimensjonen går på hvordan intervjuspørsmålene er relevante for temaet man er 

interessert i, her opplevelsene av glassvegger og transparens i skolen, og den dynamiske 

dimensjonen er samspillet mellom intervjuer og intervjuobjekt under intervjuet; den gode 

samtalen.  

 

Elever  

Intervjuet med elevene foregikk som et gruppeintervju med seks elever ved 

studiespesialiserende på Bjørnholt skole. Intervjuguiden for elevene ble utarbeidet på samme 

måte som for lærerne: enkelte spørsmål var de samme, mens noen ble endret. Dette gjaldt 

spørsmålene om endring og planlegging av undervisning i forhold til de fysiske rammene, da 

dette kun var relevant for lærerne. Intervjuet med elevene ble utformet litt løsere. Siden det 

var et gruppeintervju ville jeg at elevene skulle kunne ha mulighet til å utfylle hverandres 

kommentarer, og også slik at jeg kunne følge opp utsagn som kom underveis og få mer 

utdypende informasjon.  

 

 

3.1.2 Innsamling av intervjuer 

De tre lærerne ble intervjuet på skolen på et møterom tilknyttet lærerkontorene. Hvert 

intervju tok ca. En halvtime. Elevene ble intervjuet i lunsjpausen for å slippe å ta de ut av 

undervisning, og foregikk i et av grupperommene på skolen. Dette intervjuet varte og i en 

halvtimes tid. Data ble samlet inn ved lydopptak og enkelte notater jeg tok underveis. Jeg 

hadde opprinnelig tenkt å ta mer notater, men merket underveis at det var enklere å kun 

fokusere på samtalen med intervjuobjektene. Opptakene var av god kvalitet, utenom enkelt 

steder i gruppeintervjuet med elevene der flere snakket samtidig, der var det utfordrende å 

skille utsagn fra hverandre. 
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3.2 Spørreundersøkelse 

Fink (1995) beskriver spørreundersøkelser som et system som samler informasjon som 

beskriver, sammenligner eller forklarer kunnskap, holdninger og praksis og oppførsel. Mitt 

mål med spørreundersøkelsen er å få tak i informasjon rundt hvordan elever og lærere 

opplever de fysiske rammene på skolen. Jeg har i undersøkelsen prøvd å stille spørsmål som 

kan si noe om deres opplevelse av skolen. Jeg hadde i forkant av utformingen av 

spørreundersøkelsen hatt intervjuene med lærere og elever om skolens fysiske utforming. Jeg 

utformet spørsmålene på bakgrunn av den informasjonen jeg fikk i disse intervjuene, slik 

hadde jeg en pekepinn på hva ved skolens fysiske utforming  det ville være hensiktsmessig å 

stille spørsmål ved.  

 

Jeg har valgt å kun ha lukkede spørsmål, dette for å gjøre arbeide med kodingen av svarene 

enklere. Åpne spørsmål kunne ha gitt mer verdifull informasjon, men ville krevd mer 

tidsbruk og en oppgave av større omfang.   

 

Spørreundersøkelsen er relativt kort, dette fordi den skulle ta liten tid av undervisningen, og 

slik at elevene ikke skulle bli demotivert av for mange spørsmål og dermed kanskje ikke lese 

spørsmålene ordentlig slik at svarene ikke ville reflektere elevenes opplevelse riktig. 

Samtidig var det og et poeng for meg å ikke ha for mange spørsmål slik at jeg ikke skulle 

ende opp med en for stor jobb når det kom til kodingen av resultatene, og videre analyse av 

disse. Undersøkelsen ble distribuert med hjelp fra en lærer ved Studiespesialiserende.  

 

 

3.2.1 Utforming av spørsmål og svaralternativer 

Spørsmålene jeg har valgt omhandler hvordan elever og lærere opplever skolens fysiske 

utforming, med vekt på glassveggene, transparens og innsyn. Noen av spørsmålene går på om 

dette oppleves som forstyrrende på undervisning og konsentrasjon. Tre spørsmål omhandler 

konkret fysiske virkninger av glasset: lys, lyd og varme. Disse spørsmålene er med fordi dette 

var ting som ble nevnt i gruppeintervju med elevene. I og med Bjørnholt skole i tillegg til å 

ha mye transparens er en fleksibel skole stiller jeg spørsmål rundt bruken av de ulike 

undervisningsarealene. Det ble klart i intervjuene at glassveggene og skolens generelle 



 31 

arkitektoniske utforming hang sammen. Jeg fant det derfor naturlig å stille spørsmål rundt 

opplevelsen av bruk av disse arealene. 

 

Jeg har valgt en skala for svarene med 5 alternativer, der et av alternativene er ”vet ikke”. 

Fink (1995) presenterer noen retningslinjer for utforming av en slik skala: alternativene må 

være balansert, altså de to endepunktene er det motsatte av hverandre og det er et jevnt 

intervall mellom intervallene. Bruk av et nøytralt alternativ bør være gjennomtenkt, jeg har 

valgt å ha med alternativet ”vet ikke” da noen av spørsmålene kan omhandle situasjoner 

respondentene ikke har erfaring med, det er da bedre at de ikke blir tvunget til å velge et 

alternativ som da kan føre til en feilkilde.  

 

 

3.3 Gyldighet og pålitelighet 

I forskning er et viktig spørsmål hvorvidt det produseres gyldige og pålitelige data. Jeg vil 

her gå gjennom begrepene validitet, reliabilitet og generaliserbarhet. Jeg vil underveis se på 

hvordan mitt metodiske opplegg tar hensyn til dette, og se på svakheter og styrker ved 

metodebruken i dette prosjektet. 

 

 

3.3.1 Validitet 

Ved bruk av kvalitative forskningsmetoder er det viktig å vite om vi måler det vi faktisk 

ønsker å måle. Muijs (2011) sier validitet er det viktigste ved forskning innen utdanning, 

siden resultatene vil være meningsløse med mindre de faktisk sier noe om det vi faktisk 

forsøker å måle. I samfunnsvitenskap dreier validitet seg om metoden som brukes er egnet for 

å undersøke det man vil undersøke (Kvale og Brinkmann, 2009). Det jeg vil undersøke er 

hvordan elever og lærere opplever transparens og glass i skolen, så det å intervjue elever og 

lærere som tilbringer hverdagen ved en skole med denne type arkitektoniske utforming vil 

være relevant. I tillegg har jeg med en spørreundersøkelse som stiller spørsmål om 

opplevelsen av transparens ut til flere individer ved skolen enn de jeg har intervjuet. 
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Validitet i intervjusituasjonen 

Validitet i intervjuet har i følge Kvale(2009:253): 

Å gjøre med intervjupersonens troverdighet, og selve intervjuingens kvalitet, å gjøre. 
Intervjuingen bør omfatte en grundig utspørring om meningen med det som blir sagt, og en 
kontinuerlig kontroll av informasjonen som gir – i form av en ”på stedet”-kontroll 

 

Jeg har valgt et semistrukturert intervju, som er åpent for samtale rundt temaene som 

spørsmålene tar for seg. Dermed kunne jeg underveis stille oppfølgingsspørsmål som 

bekreftet eller avkreftet det informantene hadde sagt. På den måten var jeg og informantene i 

overenstemmelse om informasjonen som kom frem.  

 

Validitet i spørreundersøkelsen 

Måler de operasjonaliserte variablene de relevante begrepene?  

Validitet og reliabilitet ved bruk av vurderingsskalaer er betinget ved ”assumptions that the 

human observer is a good instrument of quantitative observation ... capable of some degree of 

precision and some degree of objectivity” (Guilford, 1954:278 i Pedhazur and Schmelkin, 

1991:120). Validitet ved bruk av subjektive vurderinger vil kunne variere avhengig av hvem 

som gjør vurderingene, hva som vurderes og andre variabler. Pedhazur og Schmelkin (1991) 

tar opp de største problemene ved å bruke vurderingsskalaer, og hovedproblemet er at 

vurderingene baseres på personlige oppfatninger. Disse oppfatningene påvirkes igjen av 

holdninger, verdier, motiver etc. hos subjektet som vurderer. Et annet problem er hvordan 

subjektet definerer kategoriene, eksempelvis; ofte, sjelden, av og til, disse kan bety ulike ting 

for forskjellige personer. Når jeg analyserer resultatene tar jeg hensyn til dette, dette 

beskrives nærmere i slutten av kapittelet. 

 

 

3.3.2 Reliabilitet 

Når man gjennomfører et forskningsprosjekt er et grunnleggende spørsmål dataenes 

pålitelighet. Dette omtales som reliabilitet og har med ”nøyaktigheten av undersøkelsens 

data, hvilke data som brukes, den måten de samles inn på, og hvordan de bearbeides” 

(Johannessen, Tufte og Christoffersen, 2010:40). Når vi undersøker noe, eller måler noe, vil 

det alltid være en form for feilkilde, reliabilitet avhenger av hvor stor denne er (Muijs, 2011).   

Reliabilitet for funn fra intervju kan for eksempel være om intervjuobjektet ville endret sine 

svar hvis han eller hun ble intervjuet av en annen forsker (Kvale og Brinkmann, 2009). Dette 
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har ikke jeg anledning til å sjekke, dermed er det mulig at annen informasjon ville kommet 

frem i en annen intervjusituasjon.  

 

 

3.3.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet, eller ytre validitet, omfatter spørsmålet om resultatene kan overføres til 

andre situasjoner eller om de hovedsakelig er av lokal interesse (Kvale og Brinkmann, 2009). 

Jeg har kun gjennomført intervjuer og spørreundersøkelser ved en skole, dermed er utvalget 

verken stort nok eller representativt til å kunne generalisere. Når det gjelder kvalitative 

intervjuene er en vanlig innvending at det er for få intervjuobjekter, og resultatene kan 

dermed ikke generaliseres (Kvale og Brinkmann, 2009). Dette er relevant for mitt metodiske 

opplegg, da jeg kun har intervjuet tre lærere og seks elever, slik at det ikke vil være mulig å 

generalisere på bakgrunn av mine funn. Samtidig stiller Kvale spørsmålet ”hvorfor 

generalisere?” Antagelsen om at all vitenskapelig kunnskap skal være universell og gyldig 

over alt, kan møtes med en annen tilnærming; ”Pragmatiske, konstruksjonistiske og 

diskursive tilnærminger oppfatter derimot sosial kunnskap som sosialt og historisk 

kontekstualiserte måter å forstå og handle i verden på” (Kvale og Brinkmann, 2009:265). 

Man kan foreta en analytisk generalisering uansett utvelgelses-, og analysemetode, så lenge 

man har rikholdig kontekstuelle beskrivelser og at forskeren argumenterer for at 

intervjuresultatene er overførbare. Dette forutsetter at beskrivelsen av intervjuprosessen og 

intervjuproduktene er av høy kvalitet (Kvale og Brinkmann, 2009). I presentering og 

analysen av mine funn fra intervjuene vil jeg prøve å være så utfyllende som mulig rundt det 

lærerne og elevene fortalte, og knytte dette til beskrivelser av Bjørnholt skole. På denne 

måten kan det være mulig å vurdere om noen av funnene kan overføres til andre skoler. Dette 

vil jeg komme tilbake til i kapittel 4.2 der jeg diskuterer mine funn opp mot funn fra andre 

undersøkelser og teori.  

 

 

3.3.4 Styrker og svakheter ved metodene 

En av styrkene ved dette metodevalget, er at jeg gjennom intervjuene får utfyllende svar om 

hvordan glassveggene på skolen oppleves hos både lærere og elever. Både lærerne og elevene 

ga interessante svar og fortellinger fra hverdagen sin som beskriver hvordan hverdagen i en 
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transparent skole kan oppleves. Ved å i tillegg ha med spørreundersøkelsen som går ut til 

flere ved skolen får jeg mer informasjon som kan være med å vise trender om opplevelser av 

glass på skolen, i motsetning til hvis jeg kun skulle brukt intervju.  

 

Svakheter ved den metodiske bruken er at jeg kun har informasjon fra en skole, og utvalget er 

dermed lite generaliserbart. Samtidig vil det kunne være vanskelig å gjennomføre denne 

undersøkelsen ved flere skoler, da den arkitektoniske utformingen for skoler med mye glass 

varier fra skole til skole. Mye av det som kom frem i intervjuene er av subjektiv art slik at det 

er vanskelig å si hvorvidt dette gjelder for alle elever og lærere ved skolen.  

 

Hovedutfordringen gjennom hele prosessen har vært å få nok svar. Først og fremst var det 

utfordrende å finne en skole i Oslo som kunne være med, og videre derfra å finne tid til å 

gjennomføre intervjuer for både lærere og elever. Spørreundersøkelsen var utfordrende ved at 

det måtte en del purring til for å få inn svar, og selv da har ikke utvalget blitt veldig stort.  

 

 

3.4 Analytisk tilnærming 

Etter innsamlingen av dataene startet arbeidet med å analysere data. Det har foregått på ulike 

måter, i og med at jeg har brukt ulike metoder. Jeg har sett på innsamlingsmetodene hver for 

seg for å skape en oversikt over data, og kunne vurdere hvorvidt materialet belyser 

problemstillingen.  

 

 

3.4.1 Analysetilnærming til intervjuene 

Jeg startet med analyse av intervjuene med lærere og elever. Det første jeg gjorde var å 

transkribere intervjuene for så å lese gjennom de for å finne informasjon som ville være 

relevant å utforme spørsmål til spørreundersøkelsen. Etter det gikk jeg dypere inn i 

intervjuene for å finne elementer som sier mer om tanker, meninger og opplevelser hos 

intervjuobjektene, og som er med på å belyse problemstillingen. Jeg begynte med å 

identifisere dataene om glassveggene og transparens. Videre så jeg etter data som svarte på 

spørsmålene om positive sider ved arkitekturen, negative sider ved arkitekturen og 

helhetsinntrykket av hele skolen som læringssted.  
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Analysemetoden jeg har brukt er en blanding av meningsfortetting og narrativ analyse eller 

historiefortelling. Narrativ analyse fokuserer på historier eller fortellinger som kommer frem i 

løpet av et intervju (Kvale og Brinkmann, 2009). I intervjuene jeg har foretatt forteller lærere 

og elever om deres opplevelser på skolen i forhold til arkitekturen, og flere historier kom 

frem underveis. Jeg har foretatt en fortetting av fortellinger som kommer frem for å skape 

mer sammenhengende historier. Jeg har og benyttet benyttet analysemetoden 

meningsfortetting som i følge Kvale (2009) er å utføre en forkortning av uttalelser fra 

intervjuene, å gjengi intervjuobjektenes mening med få ord. Det vil da være enklere å kunne 

fortolke og analysere temaene. Jeg har valgt å bruke disse metodene sammen, da den 

narrative analysen gir historier fra skolen som er beskrivende, og for å kunne finne funn som 

svarer mer konkret på problemstillingen vil meningsfortetting være gunstig.  

 

 

3.4.2 Analysetilnærming til spørreundersøkelsen 

I analysen av spørreundersøkelsen har jeg brukt statistikkprogrammet SPSS (The Statistical 

Package for the Social Sciences). Jeg lagde en kodebokfor å kode dataene, slik at jeg kunne 

få dataene gjort om til tall, og i SPSS omkodet jeg noen av variablene. Kjønn og rolle ved 

skolen fikk tallverdier. I spørsmålene om hvordan informantene opplever innsynet og bruken 

av skolen har jeg brukt en likert-skala (Pedahzur, 1991). Skalen jeg har brukt er denne: 

 

 

Ofte - Jevnlig - Vet ikke - Sjelden - Aldri 

1  2  3  4  5 

         

 

I resultatene har jeg slått sammen ofte og jevnlig, og sjelden og aldri. Dette for at grafene blir 

mer oversiktlige og lettere å analysere på denne måten. Dette bidrar og til at faren for å få 

data som ikke er valide minsker; ved å slå sammen kategoriene minsker faren for at subjektiv 

definering av kategoriene spiller inn.  
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4 Analyse og diskusjon 
 

Dette kapitelet er delt i tre hoveddeler. Den første delen er en gjennomgang av datamaterialet 

fra de kvalitative intervjuene. Jeg gjennomgår lærer-, og elevintervjuene hver for seg først. 

Jeg presenterer tendenser og funn fra intervjuene, før jeg oppsummerer mellom funn og 

tendenser hos lærerne og elevene. I del to presenterer jeg funn fra spørreundersøkelsen ved 

deskriptiv statistikk. Jeg presenter hvem som er med i undersøkelsen, og fordeling av svar fra 

lærere og elever. I denne delen vil jeg diskutere funnene fra både intervjuene og 

spørreundersøkelsen sammen og opp mot teori fra kapittel 1, før jeg gir en oppsummering til 

slutt.  

 

 

4.1 Funn fra lærerintervjuene 

Det ble foretatt tre lærerintervjuer av lærere ved Bjørnholt skole. I analysen betegnes de som 

lærer 1-3. De tre lærerne jobbet alle ved studiespesialiserende. Lærerne var engasjerte og 

veldig interessert i å dele erfaringer og tanker om skolen og deres undervisning der.  

 

Jeg åpnet intervjuene med å spørre om lærernes bakgrunn og antall år de hadde undervist ved 

skolen. Videre ba jeg de fortelle/beskrive den læringssituasjonen de underviser i i dag, for å 

få et inntrykk av arkitekturen rundt på skolen. I tillegg fortalte de om tidligere 

undervisningsrom de hadde brukt på skolen, slik er det mulig å få et visst bilde av større deler 

av skolen. Jeg har delt funnene inn i to kategorier. Den første går på utforming av skolen 

generelt, og hvordan lærerne opplever skolebygget som helhet. I den andre delen 

sammenfatter jeg funn som mer spesifikt omhandler glassveggene og transparens. Her 

kommer det funn om positive og negative opplevelser og til sist funn som går mer direkte på 

overvåkningsaspektet.  

 

 

4.1.1 Funn om skolens utforming og arkitektur 

Jeg fant at Bjørnholt skole er en skole med stor variasjon i hvordan rommene er, blant annet 

er det veldig forskjell på hvor man har rom i forhold til mengden glassvegger og hvorvidt 
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man har vinduer ut av bygget. Beliggenheten av rommet har og noe å si i forhold til mengden 

”trafikk” som er utenfor klasserommet, er det en hovedåre hvor mange elever og lærere 

beveger seg eller om det ligger det i en mer skjermet del av skolen. Hvorvidt rommet er 

plassert ytterst eller innerst i korridoren  er og avgjørende for mengden elever som beveger 

seg forbi.  

 

Når lærer 2 forteller om sin undervisningssituasjon er det første som poengteres at den har 

forandret seg betraktelig siden skolen var ny. Da lærer 2 begynte ved skolen var den 1 år 

gammel, og det var første året de hadde fullt kull på skolen, noe som førte til flere merkelige 

undervisningslokaler og situasjoner der man for eksempel var for mange elver enn det var 

plass og utstyr til i rommene. Situasjonen beskrives som ”helt fullstendig håpløst.” Det var 

flere momenter som var problematisk for lærer 2 i starten, hun forteller om undervisning i 

åpne arealer i tilknytning til fellesarealene hvor hennes løsning da ble å booke auditorium for 

undervisningen i stedet.  

Lærer 2 forteller at skolen har blitt tilpasset og endret etter det, og føler at dagens situasjon er 

bedre. Det har blitt laget flere klasserom ved sammenslåing av grupperom, og satt opp vegger 

i det som tidligere var åpne lokaler og det har blitt fire nye klasserom i biblioteket.  

Lærer 2 poengterer at skolen har fantastiske lokaler, med grupperom, auditorium, åpne deler, 

bibliotek, men at det problematiske var at man var låst til enkelte lokaler og at for eksempel 

auditorium ikke alltid egner seg til alle typer undervisning, og bruk av grupperom er best 

egnet hvis elevene skal jobbe selvstendig, men ved klasseromdiskusjoner er man avhengig av 

et godt samlingssted.  

 

Lærer 1 har hatt undervisningsrom i forskjellig deler av skolen, både i en av hovedårene ”litt 

mer i livet” som hun sier, og der hun har rom i dag som er i en roligere korridor med et vindu 

ut mot ”naturen” og et mot korridor. Rommene hun hadde tidligere hadde kun en glassvegg 

ut til korridor. ” 2 etasje der det er 3 vegger betong og en glassvegg, det var ofte forstyrrende. 

Det var nitrist.” Lærer 1 opplever at det kanskje har vært brukt for mye areal til 

fellesarealene, men poengterer samtidig at det fint med de store arealene til vestibyle, kantine 

og bibliotek. Grupperom og auditorium er flotte tilskudd, men ” selv om man har noen sånne 

arenaer så synes jeg ikke det er fullverdig med et godt klasserom.” Dette bidrar og til at 

hverdagen må planlegges mer ved at auditorium må bestilles, og ofte kan ikke hele 

undervisningsbolken  foregå i auditoriet og elevene må forflyttes underveis i timen noe som 

kan bidra til at tid forsvinner fra undervisningen. 
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Lærer 3 opplever skolen og klasserommene som sterile og tomme. Hun savner mindre 

sosialiseringsarenaer for elevene utenfor klasserommene, i tillegg til kantinen. Når elevene 

ikke har noen steder å være skjermet oppleves det vanskelig å skulle ha samtaler som kanskje 

er tyngre fordi man ikke har anledning til gjemme seg bort. Samtidig opplever hun åpenheten 

som positivt ved at man ser hverandre og at det er sosialt å se andre mennesker rundt seg.  

 

Det meste av tilværelsen på skolen er inne i bygningen, mange rom har ikke ytre vinduer, og 

selv om det kompenseres med de store glassflatene føler ingen av de tre lærerne at dette er et 

fullgodt alternativ. ”Hadde det vært uten vinduer, så hadde man tenkt, skal man sitte inne i 

denne bunkersen her? Det hadde vært helt forferdelig.” Selv om glassveggene er der kommer 

ikke dagslyset inn på samme måte. 

 

 

4.1.2 Funn om glassveggene 

I analysen om opplevelsen av glassveggene og transparens har jeg valgt tre temaer som er 

relevant for å besvare problemstillingen. Det første omhandler utfordringene som oppleves i 

undervisningen og negative følger av mye transparens. Neste tema ser på de positive sidene 

ved å ha glassvegger og åpenhet. Til slutt vil jeg se på hvordan læreren selv opplever det å 

befinne seg i rom med glassvegger, det som kom frem fra spørsmålet om overvåking fra 

intervjuguiden.  

 

 

Utfordringer med transparens 

Lærer 2 sin umiddelbare reaksjon når vi begynner å snakke om glassveggene er at det ikke er 

bra. Selv om hun sier at hun ikke ville valgt det selv forteller hun at ”likevel så vender man 

seg til det man har og gjør det beste ut av det.” Utfordringer som trekkes frem er: ”... det er 

mye som konkurrer med undervisningens oppmerksomhet.” og ”... det er heller ikke liksom 

fritt for elever som synes det er veldig kult å stå utenfor å rope ”hallo” etc.” Alle tre lærerne 

opplever at elevene følger med på ting som skjer utenfor fremfor undervisningen, og at dette 

trekker oppmerksomheten deres vekk fra det som foregår inne i klasserommet. Samtidig 

kommer det frem at det var mest problematisk i begynnelsen men med tiden har vent seg til 

det. 
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Opprinnelig hadde arkitektene som designet bygget gitt føringer om at det ikke er lov å henge 

ting på veggene. Rommene blir upersonlige, og læringen hemmes ved at prosjekter og 

plakater som lages eller som omhandler aktuelle temaer ikke kan henge på veggene å gi 

inspirasjon og bidra til læring. ”Vi fikk ikke henge opp plakater, det skulle se ut slik som det 

ser ut. Noe som har vært utfordrende fordi vi kunne tenkt oss å prege rommene mer.” fra 

lærer 2. Lærer 1 utdyper mangelen ved å ikke ha ting på veggene noe mer: 

 
(...) Det synes jo jeg egentlig er veldig feil, for de som er visuelle så hadde det vært en fordel å 
av og til kunne jobbe litt mer visuelt og fått det opp på veggene, og latt det henge en stund.  
For sånn som i dag, vi har internett og alt går så fort og det er så ubestandig (...) så hadde man 
da av og til kunnet sette foten ned og ha noen sånne prosjekter.  
 
 

Et annet funn er at den transparente tilværelsen kan være med å skape utrygghet og minske 

tilhørighet. Når store deler av skolen er bygget med glass medfører det at det ikke er noen 

steder å gjemme seg, eller være skjult. Man kommer seg ikke bort fra de andre. Alle tre 

lærerne påpeker dette, at elever som føler seg usikre eller utrygge,  eller som sliter med angst, 

ikke har noe sted der de ikke blir observert eller sitter på utstilling. Blikk som kommer 

utenfra kan være ubehagelig, og i noen tilfeller oppleves som mobbing eller utestengning ved 

at man sender stygge blikk eller konsekvent ikke ser på en person.  

 

 

Positive sider ved glassvegger og åpenhet 

Glassveggene og variasjonen i bygget er med å bidra til å kunne variere undervisning og gjør 

undervisningen mer fleksibel. Ved å ha grupperom i glass vil man kunne følge med elevene 

som sitter og jobber der uten å måte gå inn til de. ”Til gruppearbeid har jeg hatt glede av og at 

jeg kan se litt. (...) er det full baluba der inne eller jobber de med sakene, det kan du faktisk 

ane. Det visuelle inntrykket, man ser det.” forteller lærer 1.  Lærer 2 gjør og bruk av dette 

”Jeg lar de jobbe i den etasjen, da har vi noen få grupperom, noen litt mer åpne lokaler og 

biblioteket hvor du både har gruppebord og sofaer og sånn hvor folk sitter. Og jeg går da 

rundt og snakker med de.” Denne typen organisering krever mye ansvar fra eleven selv, 

elevene må være mer selvgående og greie jobbe godt når de har mye frihet. De mest 

motiverte elevene kan ha selvdisiplin nok til å jobbe selv om det eksisterer mange fristelser, 

men man må ikke glemme at elevgruppen er sammensatt. For noen elever vil det være en 

større utfordring å forholde seg til visuelt støy. Lærer 1 kommenterer at ”Det er noe med 
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arbeidslederen som må være litt tilstede og som må se og prøve pushe litt. Noen jobber veldig 

fint når de får frihet og andre fyker rundt.” I et åpent arbeidsmiljø er det en forutsetning at 

elevene er selvregulerte, det å være selvregulerende er en positiv egenskap som er nyttig og 

viktig for elevenes fremtid da de skal videre inn i en åpen og kanskje enda mer transparent 

verden. Lærer 2 ser positive sider ved skolens utforming, og sier ”(...) dermed tenker jeg at 

kanskje våre elever er bedre rustet til denne typen arbeidsplasser enn andre. For de har i hvert 

fall erfaring med det.” Typen arbeidsplass det snakkes om er for eksempel åpne 

kontorlandskap med glassvegger der det trengs vegger. Alle de tre lærerne sier at ikke alle 

elevene er selvregulerte nok til denne typen arbeidsorganisering, elevene kan være positive 

og flotte, men de er samtidig ikke voksne.  

 

 

Overvåkning 

Føler man seg som lærer overvåket i skolen? Hvilken hensikt tjener glasset i forhold til å 

kontroll over hva som skjer på skolen og i klasserommene? Funn her er at når du som lærer 

står og underviser er du i hovedsak fokusert på klassen, du lar deg ikke distrahere mye av det 

som skjer utenfor. I starten når man ikke er vant til det kan det være en bekymring, men så 

fort man kommer inn i det glemmes det. ”(...) Helt i starten tenkte jeg at jeg er glad jeg ikke 

har klasserom akkurat her (hovedåren) men året etter fikk jeg jo her, men jeg tenkte aldri på 

det.” Forteller lærer 1, hun hadde i utgangspunktet bekymringer omkring det å bli sett hele 

tiden, men når hun først var i situasjonen kom det ikke opp som problematisk. Til å begynne 

med opplevde lærer 3 å bli forstyrret av at det var åpent inn: 

 
Første året var det veldig uvant da. Det var sånn Oj.. Følte at jeg måtte passe på, at jeg noen 
ganger, kanskje var litt mer bevisst kroppsspråk. Og.. Fremstår jeg nå som tydelig leder eller?  
 

Det kan oppstå tanker rundt det at man lurer på om man fremstår profesjonell og som en god 

lærer, men disse tankene demper seg og forsvinner etterhvert og man venner seg til det med 

tiden. 

 

Glassveggene bidrar og til at man ikke kan lukke døren og ha sitt eget territorium som lærer, 

og man får selv innsyn i hvordan andre lærere har undervisning, dette kan gi inspirasjon til 

egen undervisning. ” ...når vi går gjennom bygget her, se og kunne si: åh, hva var det du 

holdt på med, det ser spennende ut.” sier lærer 2. Lærer 2 tenker og at det kan være en fin 
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ting at det er transparent hva lærerne holder på med, man kan se hvordan ting fungerer. Det 

kan være en styrke at man kan se inn, for eksempel hvis man har vanskelig klasse å forholde 

seg til kan man si: ” kan ikke du bare gå forbi og se hvordan det fungerer i klassen min så ser 

du hvordan det er.”  Det kan være enklere å få hjelp. Lærer 3 opplever det positivt at man kan 

se hva som foregår, fordi det for eksempel kan bidra til mindre maktmisbruk fra lærere eller 

at uønskede hendelser oppstår i klasserommet.  Det åpne og transparente bidrar til åpenhet 

lærerne i mellom, det er enklere å dele undervisningsopplegg og la seg inspirere av 

hverandre. Som lærer 1 påpeker: ”Det er liksom ikke det lukkede rom lengre.” 

 

 

4.1.3 Tendenser i data fra lærerintervjuene 

Lærerne opplever at skolen har et stort tilbud av ulike læringsarenaer, men det oppleves 

vanskelig å få et fullgodt utbytte av de. Det krever mer planlegging og forflytting av elevene 

for å få brukt mulighetene man har. Tendensene er at ikke alle arenaene er like godt egnet til 

all type undervisning. I tillegg kommer det frem at lærerne savner et mer personlig 

klasserom, som kan være et godt samlingspunkt for diskusjoner og gode samtaler, hvor man 

og gjerne skulle kunne prege rommet litt mer med elevarbeid eller plakater.  

 

Glassvinduene og transparens oppleves forstyrrende, det oppleves i hovedsak at det er 

elevene som blir forstyrret av å kunne se ut. Dette igjen forstyrrer hele 

undervisningssituasjonen. Lærerne opplever at de fysiske rammene krever mye av elevene 

selv i forhold til å jobbe godt. Elevene må være motiverte og selvregulerte for å ikke la seg 

distrahere av hendelser utenfor klasserommet, og for å for eksempel jobbe i grupperom rundt 

på skolen.  

 

I forhold til overvåkning er tendensen at lærerne ikke synes det er problematisk med innsyn, 

heller at de synes det er bra. Man ser de andre lærerne, og kan få innsyn i andres 

undervisning noe som kan bidra til inspirasjon. Det at man ikke kan lukke seg inne i rom 

oppleves som positivt.  
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4.2 Elevintervjuene 

Det er foretatt et gruppeintervju med seks elever fra studiespesialiserende på Bjørnholt skole. 

Alle elevene hadde mye å bidra med, og sa seg både enig og uenig med hverandre underveis. 

Intervjuets gang ble litt mer usammenhengende her fordi det var flere som kastet seg på 

enkelte temaer. Analysen av intervjuet har bestått av å skille de ulike elevene fra hverandre, 

og å sammenfatte hva flere er samkjørte rundt. Elevene blir omtalt som elev 1-6.  

 

 

4.2.1 Funn om skolens utforming og arkitektur 

Elevene gir beskrivelser av flere av klasserommene de har undervisning i; veldig ofte er det 

glass rundt hele eller i  hvert fall to av veggene er glass. I det ene rommet der de har  

glassvegg som går ut beskriver de utsikten slik ”på venstre siden så er det ut, og der kan vi 

også se alle elevene som kommer fra bussen” Glassveggen som er inn i skolen har utsikt mot 

gangen hvor det er skap. Noen av de har og klasserom hvor de ikke har glassvegg ut, men 

bare inn i skolen ”der er det bare mur på høyre siden, og andre siden glass, men der ser man 

bare ut til andre klasserom og litt av kantinen og ikke ut.” sier elev 5. Et annet klasserom som 

beskrives er ”fuglekassen”, dette er et rom hvor alle veggene er i glass, og rommet ”henger” 

ut fra veggen over vestibylen. Elev 4 beskriver opplevelsen av rommet: ”(...) det var det 

første rommet jeg var i, og det var sånn, wow, litt skummelt, men også veldig kult. Så det var 

sånn, wow dette er faktisk et klasserom men det føltes ikke ut som det, det var litt mer 

spennende.”  

 

 

4.2.2 Funn om glassveggene og transparens  

Når elevene sitter i klasserommene med glassvegg er det ofte at de kan bli distrahert av 

hendelser eller personer utenfor. Elev 3 utfyller med at ” hvis du har noe som ikke er så 

interessant, eller du føler deg sliten eller ukonsentrert så er det veldig lett å bare sitte å se på 

hva alle andre gjør da.” Det som skjer utenfor klasserommet kan for eksempel være at noen 

går rundt og leter etter venner eller bekjente som har time; når venner banker på utenfor er 

det enkelt å bli distrahert. ”I tillegg hører man veldig godt gjennom glasset. Så hvis det går en 

hel gjeng forbi hører man veldig godt hva de snakker om på en måte. Man blir veldig 
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distrahert.” sier elev 2. Noe av det som kan være distraherende er når andre klasser får 

friminutt litt tidligere, og man ser de gå i gangene.  

 

Funn hos elevene sier og at dette er og noe man blir vant til. I starten i 1. Klasse eller i 

begynnelsen av året man er ny på skolen, er det vanskeligere å fokusere, men hvis du vil 

følge med så får du det til. Alle elevene sier seg enig i dette, det er ikke så spennende lenger 

og man kan se kjapt bort og så tilbake til undervisningen. Elev 1 sier:  

 
Jeg tror samtidig og at når det skjer ting rundt deg, så trenger du ikke fokusere på det, sånn 
som når noen går på de broene forbi, du trenger ikke fokusere på det, men du blir mer sånn, 
eh, aware, jeg klarer mer å følge med når jeg fokuserer tilbake på læreren, for man sitter ikke 
inne i et betongrom og bare stirrer i veggen. Du blir, du kjeder deg liksom aldri, for min del 
da.  

 

Elevene synes og at det er bedre at det er fullt utsyn enn at man har prøvd å begrense utsynet 

med plast, eller film som legges på glasset som gjør glasset uklart. Elev 4, elev 3, elev 5 og 

elev 1 diskuterer dette, og sier at man egentlig like gjerne kan ha klart glass slik at man enkelt 

kan se ut og bli ferdig med. Hvis ikke blir man sittende å se mer fordi man lurer på hva som 

skjer.  

 

Når det kommer til hvorvidt elevene føler seg overvåket eller føler at de er på utstilling i 

klasserommene, er dette og noe de har blitt vant til over tid. I starten var de mer bevisst at det 

var mange som så inn, men etter hvert er en følelse av at  ”det er ikke noe nytt at du kan se 

inn i klasserommet utenifra” sier elev 4. Et funn som kommer frem er at elevene kjenner mer 

på overvåking når det er de som beveger seg alene utenfor klasserommene. Elev 3 har 

klasserom helt innerst i en korridor og sier: ” hvis jeg skal på do eller skal til skapet så må jeg 

liksom gå catwalk forbi.” Flere av elevene kommer inn i samtalen og uttrykker at det er verre 

når man er personen som beveger seg utenfor klasserommene, for eksempel hvis man 

kommer for sent så ser alle det og man kan ikke skjule det.  

 

Et annet funn er at elevene er bevisst at de selv og kan være forstyrende når de er i gangene. 

Det kan oppleves som ubehagelig å være med å forstyrre undervisning. To eksempler som 

kommer frem er: 

 
Men det er skikkelig  ubehagelig liksom, hvis noen skal prøve å kommunisere med deg gjennom 
vinduet , eller hvis du har en venninne som har time og skal liksom skal prate, da vet du at du forstyrrer 
undervisningen, for plutselig er det ti, liksom,  hoder mot deg (Elev 4). 
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Ja, da vi satt med tentamen så skulle vi bare gå å sjekke hvem som var ferdig eller ikke, fordi 
vi skulle kjøre felles hjem og sånn, og da var det litt, bare når du går forbi, og alle skal sitte og 
konsentrere seg, egentlig konsentrere seg så snur alle seg for å se at vi er ferdig på en måte. Så 
da er det sånn ”nå ødela vi” (Elev 1). 

 

Alle elevene samtykker i at dette er noe de har opplevd, og at de har kjent på følelsen av at de 

og kan medvirke til forstyrrelse av undervisningen.  

 

Underveis finner jeg at elevene opplever at lærerne synes det som skjer utenfor klasserommet 

er mer forstyrrende enn det elevene selv gjør. Når noen går forbi utenfor og alle hodene snur 

seg vil læreren ofte kommentere og spørre hvorfor de ser. Elevene selv opplever ikke det at 

de ser ut som forstyrrende,  ”det er sånn hvis vi snur oss, kjapt ser og snur oss tilbake igjen 

liksom, så det er ett sekund av timen vi ikke følger med liksom” sier elev 2, og de andre 

elevene er enig og sier at det er naturlig at de ser hvis det er noe, men at de ikke faller ut av 

undervisningen for det. De opplever at lærerne blir irriterte over dette.  

 

 

Lys og varme 

Når man har en skole bygget i hovedsakelig glass vil det komme mye lys inn, og særlig på 

dager med mye sol vil det komme mye sollys inn. Elevene har opplevelser fra ulike 

klasserom rundt på skolen som får lys og varme inn ulikt, og dette kommer de inn på flere 

ganger i løpet av intervjuet. I noen klasserom kommer det mye dagslys inn, og elevene 

beskrives det som ”så åpent og så lyst” og at de ser alt, i motsetning til noen klasserom som 

har mye murvegger og ikke glass ut. Her opplever de at det er dårlig lys og at de blir trøtte. 

Det er stor forskjell i klasserommene, og rommene av glass inne i bygget får ikke det samme 

dagslyset som rommene som har en vegg ut. Noen steder i skolen er taket og i glass, noe som 

slipper inn mye dagslys, noe elevene tenker det godt kunne vært flere steder da det fungerer 

like godt som lys fra lamper. Elev 4 beskriver ” Du får så mye lys fra alle vinkler, og da blir 

jeg mer våken, så det er jo en veldig positiv ting da.” Dette kommenteres i motsetning til 

skolen eleven gikk på tidligere der det var mer murvegger og dårligere lys.  

 

Lyset kan og være problematisk av og til, i de klasserommene hvor solen kommer rett inn, 

fordi prosjektoren da ikke virker. Alle elevene kommenterer dette som ”kjempe upraktisk”: 
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Ja fordi når man har PowerPointer da eller man skal se små klipp eller filmer er det nesten 
umulig å bruke de klasserommene, for man ser ingenting. Det er kanskje, de fremste ser litt 
eller kan tenke seg til hva som er der. Så man må alltid liksom planlegge å bruke auditorium 
og sånne ting. 

 

Videre kommer det frem at de opplever at auditoriene brukes mye, og at det så mange av de 

at det er enkelt å bruke de. Elevene savner muligheten til å av og til kunne lukke for 

vinduene, slik at det ikke kom inn så mye lys. Om sommeren kan alt sollyset være 

problematisk og fordi noen rom blir veldig varme, for eksempel rommet som kalles 

”fuglekassen” som kun er laget i glass. Dette rommet er det vanskelig å skulle skygge, så på 

de dagene med mye sol om sommeren bruker de da grupperommene mye i stedet. Innslipp av 

lys blir både positivt og negativt; det er flott med mye lys da det bidrar til energi hos elevene, 

men ved for mye lys kan det bli varmt og lyset kan ødelegge fremvisning med prosjektor i 

klasserommet.  

 

 

Bruk av skolens ulike arealer 

Bjørnholt skole har flere grupperom rundt på skolen, både noen med bare glassvegger og 

enkelt hvor det bare er en stripe glass ved siden av døren. Når de sitter i en ”glasskasse” som 

elevene omtaler rommet som og skal jobbe så kommer læreren rundt og kan se at de jobber, 

men elev 1 kommenterer at ” det holder nesten ikke, de kommer jo uansett inn selv om de 

kan se fint gjennom.” Dette samtykker flere i, elev 3 tilføyer ” men jeg tror, eller i hvert fall 

nede, for da sier de, hold dere her og da ser man ganske klart inn på biblioteket, og ser ganske 

klart på en måte alle plassene man kan sitte, på grunn av glasset da. Så det er ganske greit 

sånn sett.” Det er variasjon i hvor i skolen det er grupperom, i den delen elevene nå ha 

undervisning er det ikke så mange grupperom, så de føler ikke de får brukt den muligheten så 

ofte. Når de gjør det oppleves det som positivt, selv om rommene har glassvegger:  

 
(...)men de er litt isolerte. Men når vi får lov til å være i grupperommet, selv om det ikke er så 
ofte lenger, så føler jeg at i hvert fall de jeg jobber med de jobber bra, fordi det er litt isolert, 
og det er liksom, selvfølgelig er det noen som kommer og vil prate med de som sitter på 
gruppen min og sånn, men i forhold til hvordan klasserommet er så føler jeg at jeg gjør en 
bedre jobb, på et grupperom.  

 

De grupperommene som har vanlige vegger og kun en liten åpning ut opplever noen elevene 

at de føler seg mer innestengt i enn hva de er vant til i resten av skolen.  
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4.2.3 Positive sider ved skolen  

Når jeg spør elevene om hva de opplever som positivt med skolebygget nevnes lys, åpent og 

stort, og befriende. Elev 2 beskriver det slik: ”Frihet, jeg har aldri opplevd å ha noen 

klaustrofobisk følelse liksom på skolen, det er aldri sånn at du føler deg innestengt” Dette 

samtykker flere i. Deres opplevelse er at vinduene kan være en fristelse hvis man ikke er så 

interessert i å være på skolen, men hvis man er interessert og vil følge med timen så sitter 

man ikke og ser ut av vinduet hele dagen. Som en elev avslutter ”jeg tror kanskje det kommer 

litt mer an på elevene enn bygningen, hvordan man oppfører seg.”  

 

 

4.2.4 Oppsummering av funn fra elevintervjuene 

Elevene er positive til skolebygget, de opplever at glassveggene gir en frihetsfølelse, og at det 

er lyst og åpent. De opplever at man venner seg til transparens og innsyn i klasserommet, og 

hvorvidt man lar seg distrahere av ting utenfor har med om man er interessert i å følge med 

på undervisningen. Det å se ut kan og være et avbrekk, og bidra til at man ikke kjeder seg.  

 

Funn om hva elevene opplever problematisk eller negativt er det at lys og varme gjennom 

glasset av og til kan forstyrre undervisningen. For eksempel kan sollys utenfra gjøre det 

vanskelig å se ting fra prosjektoren, og sollyset kan og gjøre noen av rommene veldig varme 

slik at det er vanskelig å jobbe godt i de. Her sier elevene at de ofte opplever at de brukte 

andre læringsarenaer på skolen når dette er et problem, for eksempel auditorium og jobbing 

på grupperom. Det kommer og frem at elevene foretrekker at man kan se rett ut gjennom 

glasset, de opplever at der man har prøvd å delvis skjerme glasset er det mer ødeleggende og 

forstyrrende.  

 

Funn som handler om elevene føler seg overvåket viser at det er hovedsakelig når man 

beveger seg alene utenfor klasserommet at man kan føler at det er ubehagelig at elever og 

lærere i klasserommene kan se de. De har og opplevd at de har forstyrret undervisning som 

foregår når de beveger seg rundt på skolen i gangene.  
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4.3 Analyse av resultatene fra spørreundersøkelsen 

I denne delen presenterer jeg funn fra spørreundersøkelsen. Jeg vil ved deskriptiv statistikk 

vise hvem som er med i undersøkelsen, elever og lærere, og hvordan disse to gruppene har 

svart på spørsmålene. Jeg vil underveis diskutere funnene opp mot funn fra intervjuene og 

teori.  

 

 

4.3.1 Hvem er med i undersøkelsen? 

Tabell 1: Andel lærere og elever i undersøkelsen. N=105 

 
  Kjønn     

    Jente Gutt Totalt 
Elev Frekvens 47 37 84 
  Prosent 56,00 % 44,00 % 100,00 % 
Lærer Frekvens 10 11 21 
  Prosent 47,60 % 52,40 % 100,00 % 
Totalt Frekvens 57 48 105 
  Prosent 54,30 % 45,70 % 100,00 % 
 

Utvalget består av totalt 105 elever og lærere ved studiespesialiserende ved Bjørnholt skole. 

84 elever svarte, fordelt henholdsvis 54% fra 1. Klasse, 29% fra 2. Klasse, og 17% fra 3. 

Klasse. 21 lærere leverte svar. 

 

 

4.3.2 Bruk av skolebygget 

 
Figur 3: Opplevelse av variert bruk av skolebygget fordelt på lærere og elever. 
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Fra figuren kan vi se at elevene og lærerne har en tilnærmet lik fordeling mellom de som 

opplever at skolebygget brukes variert. Henholdsvis 48% av lærerne og 45% av elevene 

opplever variert bruk av skolebygget, for elevene opplever 46% at bygget ikke brukes variert 

og 38% av lærerne. Khikvadrattest gir p-verdi=0,635. Det er ikke signifikant forskjell i 

hvordan lærere og elever opplever at skolebygget brukes, heller har lærere og elever en lik 

oppfattelse av variert bruk av skolebygget.  

 

Hvis vi ser tilbake på funn fra intervjuene om bruken av skolebygget kom det frem at lærerne 

opplevde det tidvis tungvint å bruke skolens ulike læringsarenaer, dette fordi for eksempel 

auditorium måtte bestilles i forkant av undervisningsbolken. Lærerne opplevde og at 

auditorium og grupperom ikke egnet seg til all type undervisning, og at det å måtte bytte 

læringsrom i løpet av en time kunne bidra til at tid forsvant i forflyttelsesprosessen. Det å 

skulle bruke grupperommene krever og mer av elevene ved at de må kunne jobbe selvstendig 

og være selvregulerte. Lærerne opplever at ofte trenger elevene en leder tilstede for å gi de 

med mindre selvdisiplin et push til å arbeide godt. Lærerne påpeker at det er noe med det å ha 

et godt klasserom, og et samlingspunkt for elevene til gjennomgang og diskusjoner. Fra 

teorikapittelet snakker vi her om dimensjonen ”behaviroral” og kategorien sosialt system 

(Nair og Fielding, 2005; Ogden, 2004Nair og Fielding, 2005). Rommet man har 

undervisningen i oppfordrer til en type læring, for eksempel oppfordrer auditorium til mer 

forelesning og filmvisning fremfor nære diskusjoner, og grupperom oppfordrer til selvstendig 

arbeid. Det er ulike normer og regler for hvor elevene er, i klasserommet ligger det regler 

implisitt om læring og at man skal oppføre seg på en viss måte, men i gangene ved for 

eksempel forflytting fra et rom til et annet er ikke de samme normene til stede. I løpet av en 

undervisningsøkt forventes det at et bytte fra et læringsrom til et annet skal foregå effektivt, 

noe som vil være krevende for både lærere og elever.  

 

En av grunnene til at man bygger en fleksibel skole er at det skal være muligheter for 

gjennomføring av tilpasset og differensiert undervisning, realisert gjennom ulike 

arbeidsmåter og ulike størrelser på gruppene. Dette er føringer fra Kunnskapsløftet, men funn 

her viser at det er krevende for lærerne å realisere dette på en god og effektiv måte.  

 

Sett i et utdanningsideologisk perspektiv får vi et et skille mellom progressivismen og en 

kulturkonservative posisjon. Hva er viktigst i skolen, inkludering i skolen eller gode 
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skolefaglige prosesser? (Dale, 2008) Alfred Telhaug, som nevnt i 2.3.2, diskuterer 

klasserommet, og dets posisjon i norsk skole: ”klasserommet gjør at en ikke trenger å bruke 

så mye tid på logistikk” (Dale, 2008:250). Man kan få mer tid til undervisning, til de 

skolefaglige prosessene. Kunnskapsløftet har tildels fulgt opp progressivismen fra 1970-tallet 

med nyliberalisme: klassebegrepet er fjernet og fokuset på tilpasset og differensiert 

undervisningen realiseres i skolebygget med fleksible rom både i forhold til størrelse på 

elevgruppen og arbeidsmåte (Aspelund og Nore, 2008).  

 

Robin Alexander (2001) har sett på tidsbruken det tar å skifte fra en læringsarena til en 

annen, selv om han ser på klasserom som i seg selv inneholder ulike læringsrom, poengteres 

det at dette krever høy mobilitet og dette får konsekvenser for ledelse og tidsbruk. Dette 

pekes og på i norsk klasseromforskning, jfr. Telhaug over, og fra lærerintervjuene er det funn 

som viser at dette er noe lærerne og opplever.  

 

Vi ser at elevene er delt i forhold til hvordan skolebygget brukes, fra elevintervjuene er funn 

at elevene opplever at det er variasjon i hvor på skolen for eksempel grupperommene er 

plassert. Dette ville være medvirkende til om de brukes mye eller ikke. Dette kan være en 

grunn til at noen elever opplever at arealene brukes variert og andre ikke. I tillegg vil det 

være en sammenheng mellom lærere som bruker de ulike læringsarealene mye og de elevene 

som opplever variert bruk, og de lærerne som hovedsakelig bruker klasserommet og elevene 

som opplever mindre variert bruk.  

 

 

4.3.3 Opplevelse av glassveggene og innsyn/utsyn 

Her presenterer jeg spørsmålene som går mer direkte på opplevelser med glassveggene. Jeg 

ser både på hvorvidt undervisningen forstyrres, om konsentrasjonen påvirkes, om innsynet er 

ubehagelig i forhold til overvåkning og til slutt hvordan glassveggene oppleves i forhold til 

det fysiske klimaet som varme, lys og lyd.  
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Forstyrres undervisningen av hendelser utenfor klasserommet? 

 

 
Figur 4: Elever og læreres opplevelse av innsyn som forstyrrende på undervisningen. 

 
Vi ser at en stor andel av lærerne opplever glassveggene og innsyn i klasserommet som 

forstyrrende. 90% av lærerne har svart at de ofte eller jevnlig har opplevd at undervisningen 

har blitt forstyrret av hendelser utenfor klasserommet. For elevene oppleves det ikke 

forstyrrende for 54% og forstyrrende for 40%. Hvis vi ser på elever og lærere sammen, er 

fordelingen 49,5% har opplevd hendelser utenfor klasserommet som forstyrrende på 

undervisningen og 45,7 % opplever ikke hendelser i gangene som forstyrrende. Vi ser her at 

det er en forskjell i læreres og elevers opplevelse av glassvegger i klasserommet.  

 

Ved å gjøre en t-test med null-hypotese: Det er ikke forskjell mellom lærere og elever 

opplevelse av innsyn som forstyrrende på undervisningen, og alternative hypotese: det er 

forskjell. Ved å benytte khikvadrattesten i SPSS får vi Asymp. Sig. (2-sided)=0,000 (SPSS gir 

bare 3 desimaler). P-verdien er mindre enn ,05. Vi forkaster null-hypotesen, det er signifikant 

forskjell mellom lærere og elevers opplevelse ved p<0,001. 

 

Fra intervjuene fant jeg tendenser som viste at lærerne opplevde at elevene deres ble  

forstyrret av andre elever og hendelser som foregikk utenfor klasserommet som var synlig inn 

på grunn av glassveggene. Det oppleves at elevenes oppmerksomhet trekkes vekk fra 

undervisningen. Det kommer og frem at lærerne har opplevd at man venner seg til 

glassveggene og innsynet, og at de opplever at elevene og venner seg til innsyn og utsyn med 

tiden. Når man ser på andelen lærere her som opplever at undervisningen forstyrres kan det 

se ut som at selv om man har vent seg til innsynet forstyrres det fortsatt.  
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I elevintervjuene er det og tendenser til at de opplever å bli distrahert av ting utenfor 

glassveggene. Det kommer frem at det ikke nødvendigvis er slik at de opplever at 

undervisningen forstyrres. Noe som er interessant er at elevene opplever at lærerne synes 

glassveggene er mer forstyrrende og tror at elevene blir mer distrahert av hendelser utenfor 

klasserommet enn det de faktisk gjør.  

 

Lefdal (2013) sier at transparens og glassvegger kan medføre visuell støy, som kan være vel 

så forstyrrende for undervisningen. Det nevnes og at noen lærere ikke ønsker utsyn eller 

innsyn i undervisningssituasjonene, da aktiviteter i fellesarealene eller andre 

undervisningsarealer kan påkalle elevenes oppmerksomhet. Lefdal viser og til uttalelser fra 

lærere som underviser i transparente skoler som viser at glassveggene er en tilvenningssak, 

og at det gjerne er de mer umotiverte elevene som lar seg enklest forstyrre.  

 

Grunner til at så stor del av lærerne har svart at undervisningen har blitt forstyrret av 

hendelser utenfor klasserommet kan være at som lærer står man ofte foran i klasserommet når 

man skal ha en felles gjennomgang av stoffet og ser ut på elevene. Det er da enklere å se hvor 

elevene ser, og det at en elev ser på noe utenfor kan oppleves som at eleven er distrahert og 

på grunn av dette ikke er med i undervisningen. Dette kan, som elevene sier i intervjuet, bare 

være et kort blikk vekk og så tilbake til undervisningen uten at det nødvendigvis har 

forstyrret eller ødelagt undervisningen for dem. Som lærer har du overblikk over flere elever 

og observerer hva de gjør, og det dannes et inntrykk av hvorvidt elevene er fokusert på 

undervisningen. I en klasse har en lærer mange ulike elever, både motiverte og 

selvdisiplinerte elever som vil følge med på undervisning og elever som er lei og umotiverte. 

Som lærere opplever man da at enkelte elevers undervisning og læring blir forstyrret av utsyn 

og innsyn oftere. Selv om det er uttalelser om at innsynet er noe man venner seg til, er det 

interessant at en så stor andel opplever hendelser utenfor klasserommet som forstyrrende. I en 

mer tradisjonell skole vil kanskje ikke dette være et så stort problem, men det er mulig at man 

ville opplevd at undervisningen ble forstyrret her og, men av andre faktorer.  
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Påvirker innsynet konsentrasjonen? 

 

 
Figur 5: Lærere og elevers opplevelse av glassveggenes innvirkning på konsentrasjon. 

 
Her ser vi at også her opplever en større andel lærere enn elever at konsentrasjonen påvirkes 

av hendelser utenfor klasserommet. 52,4% av lærerne og 28,6% av elevene har svart at 

hendelser utenfor klasserommet har jevnlig eller ofte påvirket konsentrasjonen deres. Selv 

om 90% av lærerne opplever at undervisningen forstyrres av hendelser utenfor klasserommet, 

opplever ca. Halvparten av lærerne at konsentrasjonen deres påvirkes.  

 

Khikvadrattesten gir p-verdi=0,05. Det er en ikke-signifikant forskjell mellom lærere og 

elevers opplevelse. 

 

Funn fra lærerintervjuene er at innsynet er noe man venner seg til, dette kommer og frem i 

artikkelen til Lefdal (2013). Lærerne har vent seg til glassveggene og til å ha undervisning i 

denne typen klasserom, slik at de greier fokusere på undervisningen og elevene uten at de 

selv blir distrahert av hendelser utenfor klasserommet. Likevel har 50% av lærerne opplevd at 

konsentrasjonen deres blir påvirket av hendelser utenfor klasserommet. Det er ikke 

nødvendigvis slik at dette kun har med hva de ser å gjøre, det kan og være at de hører bråk 

etc. Fra gangene, som også ville vært tilstede i et tradisjonelt klasserom uten glassvegg inn i 

skolen.  

 

Når det gjelder elevene er det nok her og variasjon i hvorvidt elevene er motiverte og 

disiplinerte til å følge undervisningen. Det kan og være vanskelig å skille hva det er som har 

påvirket konsentrasjonen, om det er hendelser utenfor klasserommet eller ting som skjer inne 
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i klasserommet. På grunn av dette kan spørsmålet ha blitt feiltolket, eller ha vært vanskelig å 

svare på.  

 

Det er flere elementer som kan ha innvirkning på konsentrasjon hos lærere og elever i en 

undervisningssituasjon. Uro og generell støy i klasserommet vil være tilstede både i 

transparente skoler og mer tradisjonelle skoler, det er derfor vanskelig å si om det at veggene 

er transparente har en større innvirkning på konsentrasjonen enn det man ville opplevd i en 

mer tradisjonell skole. I hvilken grad konsentrasjonen påvirkes vil og variere hos lærere og 

elever, og klasse-, eller gruppemiljøet vil ha en innvirkning på opplevelsen.   

 

 

Oppleves transparens som ubehagelig? 

 

 
Figur 6: Lærere og elever opplevelse av innsyn som ubehagelig. 

 
Vi ser at en større andel lærere enn elever opplever innsynet som ubehagelig, 52,4% av 

lærerne og 34,5% av elevene. Dette er en ikke-signifikant forskjell (p-verdi=0,136).  

 

Det er blant lærerne en ganske jevn fordeling i om innsynet oppleves ubehagelig. I 

intervjuene spurte jeg lærerne om de følte de ble overvåket, og hvordan de oppfattet det at 

andre lærere eller ledelsen kunne se inn i klasserommet der de hadde undervisning. 

Tendenser i funnene var at de opplevde det mer positivt, ved at man kunne få inspirasjon og 

at man og kan ha oversikt over hva som foregår i klasserommene. Lærerne fortalte og at de i 

starten hadde vært bekymret for å hele tiden skulle bli sett i det gjorde, men at dette var 

tanker som forsvant med tiden, etter som den transparente tilværelsen ble en det av 
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hverdagen. Hvorvidt man opplever en følelse av overvåkning eller innsynet ubehagelig er 

avhengig av kulturen og miljøet ved skolen. Sammensetningen av individer ved skolen og 

meninger, tanker og verdier hos individene har noe å si for hvordan hverdagen oppleves og 

hvordan man handler og opplever hverdagen. Ved et godt og åpent miljø lærerne i mellom vil 

innsynet være et mindre problem enn ved en skole hvor miljøet kollegaer i mellom ikke er 

like godt eller åpent. Der kan innsynet kanskje kjennes mer som en trussel eller ubehagelig. 

Det er vanskelig å trekke noen slutninger fra disse resultatene, men opplevelser som kom 

frem i intervjuene kan være interessante i forhold til at gjennomsiktigheten skaper en 

trygghet. Hva som helst kan ikke foregå inne i klasserommet, og det skaper og en åpenhet 

rundt undervisning og miljø i klassene.  

 

Fra intervjuene med elevene kom det funn om at det var ikke når elevene var i klasserommet 

de syntes det var mest ubehagelig å bli sett, men heller når de beveget seg i gangene og 

elever/lærere i klasserom så ut på dem. Dette var særlig når man beveget seg alene.  

 

Et begrep som kom frem i lærer-intervjuene var ”blikking”, som innebærer at man sender 

noen stygge blikk, en mer stille form for mobbing eller slenging av stygge kommentarer som 

har blitt mer utbredt i ungdomsmiljøer. Dette var noe som foregikk mellom elever på skolen, 

for eksempel fra elever som gikk forbi utenfor å så inn i klasserommet på noen, eller som 

bevisst ikke så på noen. Dette kommer ikke nødvendigvis ikke med i dette spørsmålet, da 

”oppleves ubehagelig” kan tolkes ulikt, og det er mulig at elever som opplever dette ikke har 

svart. Lærerne nevnte og at det var få steder på skolen som var skjermet, man var alltid på 

utstilling. For utrygge elever kan dette være et problem. Innsynet og utsynet blir her ikke bare 

en kontroll for disiplin (Jfr. Foucaul 1977), men en oversikt over alt som skjer. 

En av begrunnelsene for transparens i skolebygg er at det gir utsyn og oversiktlighet, og at 

det da vil være med å skape et godt psykososialt miljø. Det påpekes i krav og forventninger 

til skolebygg i Oslo (2009)  at det skal være tilstrekkelig skjerming for elever med særlig 

behov. Hva tilstrekkelig skjerming og hvem elever med særlig behov er står det ingenting 

om. Elever som sliter med usikkerhet eller angst vil være en gruppe som trenger muligheter 

for skjerming, men det oppleves ikke blant lærerne at slike områder eksisterer.  
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Eget bidrag til forstyrrelse. 
 
 

 
Figur 7: Lærere og elever som har bidratt til forstyrrelse av andres undervisning når de oppholder seg i gangene. 

 

Vi ser i figur 6 at lærere og elever ikke opplever at de har bidratt til forstyrrelse av andre 

undervisning når de er beveger seg eller oppholder seg i gangene. 4,8% og 9,5% av 

henholdsvis elevene og lærerne har sagt at de har bidratt til dette jevnlig eller ofte. Det er her 

og en del som har svart vet ikke, dette kan være fordi dette er noe de ikke har tenkt over, de 

vet ikke om undervisning har blitt forstyrret av deres oppførsel eller at de synes spørsmålet er 

vanskelig å besvare.  

 

Fra intervjuene er det funn om opplevelser hos elevene der de har opplevd at de har ødelagt 

eller forstyrret undervisningen. Det kan være at dette er hendelser som skjer sjelden, slik at de 

ikke har gjort utslag i undersøkelsen. Når man selv beveger seg i gangene, både som lærer og 

elev, er man kanskje ikke bevisst hvordan dette påvirker de som faktisk sitter i 

klasserommene og har undervisning. Det vil oppleves mer forstyrrende når man er i 

klasserommet, enn når man beveger seg utenfor.  

 

 

4.3.4 Lys og varme gjennom glassveggene 

For å utnytte arealene på Bjørnholt skole til det maksimale er det laget klasserom inne i 

bygget som ikke har vinduer ut av bygget. Dette har innvirkning på dagslys som kommer inn 

i rommet. For de rommene med store glassflater på fasaden og med glass i taket over uten 

skjerming vil sollys og mye dagslys kunne være problematisk med varme og for mye lys rett 
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inn. På bakgrunn av funn fra intervjuene hadde jeg med spørsmål som tar opp dette i 

undersøkelsen.  

 

Konsekvenser ved store glassflater for dagslys 

 

 
Figur 7: Lærere og elevers opplevelse av lys gjennom glassflatene. 

 
Vi ser at rundt 40% av både elever og lærere opplever at lys gjennom glassveggene er 

ødeleggende eller forstyrrende for undervisningen. Lysforholdene i klasserommene vil 

variere ut ifra hvor i bygget rommet er plassert, og hvor mye glassvegger det er. For rom med 

glassfasade ut vil det komme inn mye dagslys, men i rom som befinner seg inne i kjernen av 

bygget vi dagslyset være betraktelig redusert (jfr. figur 2). Dette kom og frem i intervjuene, 

der både lærere og elever sa at de trivdes best i rommene med mye dagslys inn, og med utsyn 

ut av bygget. Rommene inne i bygget med glass og betongvegger var tettere, og de opplevde 

dårligere konsentrasjon. Dette kommer ikke overraskende når man ser på forskning rundt 

viktigheten av dagslys fra avsnitt 2.3.5: Dagslys og utsyn har betydning for trivsel og helse. 

Selv om store glassflater innover i skolen gir inntrykk av at dagslys kommer inn i bygget via 

transparents mot rom utenfor i skolebygget, eller som Else Margrethe Lefdal sier ”åpenhet og 

transparens kan bidra til å skape gode romopplevelser og oppfylle forskrifter og krav knyttet 

til energi- og lysforhold på arbeidsplasser” (Lefdal, 2013:9). Likevel betyr ikke dette at 

dagslyset kommer inn, hvis vi ser på figur 2, selv med store glassflater er dagslysfaktoren på 

minimumsnivået 2% 4,5 meter fra ytterveggen. Glassvegger inne i bygget gir en illusjon av 

mye lys, men det faktiske dagslyset er lite. I tillegg har man ikke utsyn ut av bygget, det 

eneste man ser er resten av bygget. 
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Et annet problem som kan oppstå ved store glassfasader inn er at det er vanskelig å få 

tilstrekkelig blending for å kunne bruke prosjektorer godt (Lefdal, 2013). Dette nevnte og 

elevene, de opplevde det som upraktisk å ikke kunne lukke for vinduene, fordi det var 

vanskelig å se hva som ble vist foran. Dette var særlig utfordrende for visning av korte 

filmsnutter eller powerpoints, der man ikke hadde gått i auditorium. Grunner til at man ikke 

gikk i auditorium for korte fremvisninger er diskutert tidligere, det krever mer planlegging og 

undervisningstid forsvinner i forflyttelsesprosessen da auditoriet ikke nødvendigvis er egnet 

for hele undervisningsøkten.  

 

 

Konsekvenser ved store glassflater for varme i skolebygget 

 
Figur 8: Lærere og elevers opplevelse av varme gjennom glassflatene. 

 

Store glassflater kan ha negative følger for inneklima, enten ved strålevarme fra solen som 

varmer opp hodet og kroppen som sitter direkte vendt mot solen (Inneklima.com, 2010). 

Kaldras er et vanligere problem, som oppstår ved at vinduene blir kalde og luften som møter 

vindusflaten nedkjøles og synker ned mot gulvet og oppleves som trekk (Inneklima.com, 

2010). 

Ut i fra figur 8 kan vi se at varme gjennom glassflatene ikke oppleves som ødeleggende eller 

forstyrrende for lærere og elever. I intervjuene kom det frem at elevene av og til opplevde av 

noen av klasserommene ble veldig varme på sommerdager med mye sollys. Dette gjaldt i 

tillegg ikke mange klasserom, men noen få som var plassert utsatt til i skolen. Dette kan 

forklare at få har svart at de opplever dette jevnlig eller ofte, og at dette kun er et problem av 

og til. Samtidig ble denne undersøkelsen gjennomført tidlig på våren, slik at det i den siste 

perioden (vinteren) ikke har vært et problem. Det er mulig at svarene hadde vært annerledes 
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for eksempel i juni eller september etter lengre perioder med mye sollys direkte inn. Dette er 

og avhengig av hvilke klasserom man har undervisning i, slik at opplevelsen av lys og varme 

inn vil variere.  

 

4.4 Oppsummering 

Fra intervjuene og spørreundersøkelsene er det funn som peker mot at både lærere og elever 

opplever innsyn og utsyn i klasserommene som forstyrrende på undervisningen. Det kan se ut 

som om lærerne opplever dette i større grad enn elevene. Fra intervjuene er det en konsensus 

at man venner seg til å undervise og oppholde seg i et transparent miljø, dette synet kommer 

og frem i annen forskning på temaet (Jfr. Lefdal, 2013). 

 

I sin helhet oppleves skolen åpen, og gir en frihetsfølelse. Det er variasjon rundt i bygget 

hvordan opplevelsen er, fellesarealene oppleves positivt for både lærere og elever. Det er 

åpent, lyst og høyt under taket. Fra utsagn fra intervjuene og litteratur om hvordan dagslys 

avtar raskt innover i bygg, bidrar ikke glassveggene til nok dagslys bortsett fra i de rommene 

som har vindu på fasaden.  

 

Føringer for skolebygg fra LK06 og kommuneplaner oppleves ikke nødvendigvis som 

intendert for lærere og elever. En fleksibel skole med flere ulike læringsarenaer åpner for 

variert undervisning, men det er delte opplevelser om hvorvidt disse benyttes jevnlig. 

Lærerne opplever det krevende å bruke de varierte læringsrommene godt. De transparente 

løsningene oppleves ikke til å  bidra i forhold til skolemiljøet. Det er færre skjermede steder 

og det kan oppleves som man alltid er synlig eller på ”utstilling”, i tillegg eksisterer det andre 

måter for mobbing som er er mindre synlig og som transparens åpner for. Skolebygget 

oppleves ikke nødvendigvis tryggere bare på grunn av transparens og mer oversiktlighet, et 

godt psykososialt miljø er avhengig av flere faktorer, i tillegg kan innsynet medføre 

vanskeligheter for enkelte elevgrupper.  

 

Fra lærerintervjuene viser funn at lærerne ikke synes det er ubehagelig å bli overvåket, de ser 

heller positive sider ved det. Det bidrar til samarbeid og inspirasjon, og det at man ikke kan 

lukke seg inn i sitt eget rom sees som positivt. Hvordan dette oppleves vil avhenge av miljøet 
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lærere i mellom og lærere og ledelse i mellom, ved dårlige relasjoner kan innsynet oppleves 

mer som en kontroll eller ubehagelig.  

 

Gjennom både intervjuene og spørreundersøkelsen kan det sees tendenser til at lærerne har en 

mer kritisk innstilling til skolebygget. I rapport for en skoleundersøkelsen om bruk av 

skolebygg i Trondheim hvor 12 skoler har vært med sees den samme trenden. Lærerne svarer 

mer negativt enn elever. Grunner som nevnes er at personalet ved skolen ofte vil ha mer 

erfaring med skolebygg og ulike typer skole, i tillegg er lærerne ansvarlig for 

undervisningssituasjonen. De skal nå frem til elevene, planlegge undervisningen og har 

ansvar for hvilke rom eller areal som skal brukes og hvilken metode som skal brukes. Dette 

er nok og tilfelle i dette prosjektet, dette kom særlig frem i intervjuene der lærerne hadde 

flere tanker rundt de fleksible arealene og opplevde vansker med det som elevene ikke vil 

merke i like stor grad. Lærerne ser og alle elevene, og ser svakheter ved bygget som ikke 

passer for alle elevene. Et eksempel er klasserommene hvor de ikke får henge ting på 

veggene, dette ser lærerne at kan ramme elever som kunne hatt nytte av en litt annerledes 

type undervisning.  
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5 Avslutning 
 

Gjennom denne oppgaven har målet vært å undersøke hvordan glassvegger og transparens 

oppleves av lærere og elever. Lærere og elever ved Bjørnholt skole har vært informanter i 

prosjektet og problemstillingen oppgaven forsøkt belyse er: Hvordan opplever lærere og 

elever det å undervise, lære og oppholde seg i en fleksibel skole med mye glass og 

transparens? 

For å belyse problemstillingen har jeg sett på teori som omhandler skolebygg, hovedfokuset 

har vært føringer for skolebygg, hva som utgjør lærings-, og skolemiljø, transparens og 

dagslys. Dette er med på å svare på forskningsspørsmålene jeg stilte: Hva sier litteratur og 

annen forskning om hva som ligger til grunn for utforming av skolebygg? Hva er det som er 

med og utgjør skole-, og læringsmiljøet? 

 

 

5.1 Hovedfunn 

I teoridelen og gjennom analysen og diskusjonen har det kommet funn som svarer på 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Analysen og diskusjonen gir to hovedfunn som 

omhandler opplevelsen av skolebygget: 

1. Både lærere og elever opplever innsyn og utsyn i klasserommet som forstyrrende på 

undervisningen. Det kan se ut som om lærerne opplever glassveggene rundt klasserommet 

mer forstyrrende i større grad enn elevene.  

2. Skolebygget oppleves åpent og fleksibelt, men lærerne opplever det tidvis krevende å 

bruke de ulike arealene godt og effektivt. Glassveggene bidrar til en følelse av åpenhet rundt i 

hele bygget, men det bidrar ikke til godt nok dagslys i den indre kjernen av skolen.  

 

Ved gjennomgang av teori viser kilder at det eksisterer visse føringer for skolebygg. I 

læreplanen ligger det føringer som kan omgjøres til løsninger, for eksempel fleksible arealer 

og bruk av transparens. På nasjonalt nivå er den eneste konkrete føringen at skolebygget skal 

være fleksibelt slik at det kan fungere og tilpasses realisering av ulike læreplaner i fremtiden. 

Fleksibilitet og åpenhet er verdier som er gjennomgående for skolebygg, både i læreplan og 

skolebehovsplaner for Oslo.  
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Skole-, og læringsmiljø består av flere faktorer som reagerer sammen. Hvordan de fysiske 

aspektene ved skolen oppleves er avhengig av kulturen blant lærerne og elevene ved skolen. 

De fysiske rammene, kulturen, individene ved skolen og regler og normer utgjør til sammen 

skolemiljøet og disse virker igjen inn på hverandre (Anderson, 1982; Nair og Fielding, 

2005;Ogden, 2004; Taigiuri, 1968). Det er derfor vanskelig å si hvilken innvirkning det 

fysiske har, men det er en faktor som både lærere og elever må forholde seg til og tilpasse seg 

etter.  

 

 

5.1.1 Konklusjon 

En konklusjon til oppgavens problemstilling er at et fleksibelt og transparent skolebygg gir 

nye og spennende muligheter for undervisning og en følelse av åpenhet, men dette krever 

samtidig mer av både lærere og elever. Opplevelsen av skolebygget er sammensatt, på samme 

måte som skole-, og læringsmiljøet består av flere faktorer som virker sammen.  

 

 

5.2 Begrensninger ved oppgaven 

Oppgaven gir et innblikk i hvordan en fleksibel og transparent skole kan oppleves. Størrelsen 

på utvalget gir begrensninger for oppgaven. Intervju og spørreundersøkelse er gjennomført 

ved kun en skole i Oslo, dette gir begrensninger i forhold til generalisering til andre skoler og 

andre deler av landet. Funnene i oppgaven gir kun indikasjoner på hvordan denne typen skole 

kan oppleves.  

 

Informantutvalget har svakheter ved at jeg ikke vet hvilke elever som svarte på 

undersøkelsen; elever som ikke var til stede eller ikke ville svare kan være elever som ikke 

trives på skolen eller som ville bidratt med et annet syn rundt skolebygget. Det samme 

gjelder for lærerne og elevene som var med i intervjuet, disse er ikke nødvendigvis 

representative for alle lærere og elever ved studiespesialiserende. For eksempel kunne det 

vært gjort intervju av elever fra andre alderstrinn og fra ledelsen ved skolen.  

 

Med bakgrunn i oppgavens begrensninger ville det vært interessant å se på flere skoler for å 

få et større utvalg. Gjennomførelse av en spørreundersøkelse ved flere skoler og med flere 
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utdypende spørsmål som ville gi mer informasjon om opplevelsen av denne typen skoler. 

Man kunne og gjennomført et komparativt forskningsprosjekt ved både fleksible og 

transparent skoler og ved mer tradisjonelle skoler for å se om det er en forskjell i hvordan 

skolebygget oppleves i forhold til forstyrrelse av undervisning, bruk av forskjellige arealer og 

dagslys i klasserommene. Et annet tillegg til oppgaven kunne vært intervju med 

arkitektbyråer som har bygget denne typen skole de siste årene for å få informasjon rundt 

prosessen for design og bygging av skoler, og hva de legger til grunn når de tar valg ved for 

eksempel transparens og utforming av rom.  

 

 

5.3 Refleksjoner 

Gjennom oppgaven har jeg blitt introdusert til nye perspektiver i forhold til hva et skolebygg 

er, og hva de fysiske rammene innebærer. Skolebygget og læringsmiljøet er komplekst og 

sammensatt, og det slår meg som overraskende at vi ikke har flere nasjonale føringer for 

skolebygg. En annen ting er tankene og meningene som kom frem i intervjuene med lærere 

og elever, kanskje bør det være en større plass for medvirkning fra de som oppholder seg i 

skolen når nye skolebygg skal planlegges. Selv om man venner seg til en transparent 

tilværelse må vi ikke dermed godta uten videre at det er den beste løsningen. Prakash Nairs 

uttalelse ” ”The school of the future has already been designed; we only have to look at the 

modern workplace” (OECD, 2006:70) fra en utdanningskonferanse om fremtidens skole bør 

ikke godtas uten videre. En skole med en variert elevmasse stiller andre og flere krav til  

bygget, og som en av lærerne sa om elevene “de er positive og greie og hyggelige og alt 

mulig men, de er ikke voksne”.  
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Vedlegg / Appendiks 
 

Vedlegg 1: Intervjuguide for lærer-, og elevintervju. 
 
Problemstilling: Gjennomsiktighet i skolen, hvordan påvirkes læringsmiljøet i 
klasserommet? 
 
Jeg vil bruke kvalitativt forskningsintervju i dette prosjektet. Ved å intervjue lærere og elever 
ved en skole som har glassvegger og gjennomsiktighet i klasserommene sine vil jeg prøve 
finne ut hvordan de oppfatter at dette påvirker læringsmiljøet.  
Jeg vil intervjue lærerne 1-1, med en løs struktur slik at læreren har anledning til å komme 
med sine synspunkter, og heller utforske disse temaene mer i intervjuet.  
Elevene vil intervjues i gruppeintervju 3-4, her vil jeg og ha en relativt løs struktur, men 
samtidig sørge for å vi holder oss innenfor temaet. Elevenes erfaringer er likevel det viktigste 
å få tak i.  
 
Lærerintervju: 
 
Innledende spørsmål: 
Navn? 
Arbeidssituasjon? Skole, klassetrinn, fag. 
Hvilken utdanning har du?  
Hvor lenge har du jobbet som lærer? Hvor lenge har du arbeidet ved denne skolen? 
Har du erfaring med undervisning i ulike typer klasserom/skoler? Hvor mange år? 
 
 
Dypere spørsmål knyttet til problemstilling: 
 
Hvordan vil du beskrive klasseromssituasjonen du underviser i? Arkitektur/urforming. 
 
Opplever du noen utfordringer ved å undervise i dette miljøet?  

Hvilke?  
På Hvilken måte er dette utfordrende?  
I hvilken grad påvirker dette læringsmiljøet? Både for deg og for elevene. 
Har det påvirket miljøet mellom dere lærere i mellom? Hvordan? Evt. Sosialt 

samhold, følelse av overvåking?  
 
Oppelever du noen positive sider ved dette klasserommet/miljøet? 

Hvilke?   
I hvilken grad/på hvilken måte påvirker dette læringsmiljøet? Både for deg og for 

elevene.  
 
Har du måttet foreta endringer i forhold til hvordan du planlegger og gjennomfører 
undervisningen?  
 Hvordan? 
 Har dette vært utfordrende? Hvordan? 
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Hvilke grunner tenker du ligger til grunn for at man velger å bygge skoler på denne måten?
 Stikkord: Sikkerhet, mobbing, oversikt, overvåkning, frihet, åpenhet (arkitektur, 
design) 
 
 
 
 
 
Elevintervju: 
 
Innledene spørsmål: 
Navn? 
Skolesituasjon? Trinn, Studieretning. 
 
 
Dypere spørsmål knyttet til problemstilling: 
 
Hvordan vil du beskrive klasseromssituasjonen du oppholder deg i?  

Arkitektur/utforming. 
 
Under hvilke forhold synes du at du har best undervisning/læring?  
 
Hvordan opplever du å være på denne skolen?  

Miljø, trygghet, sosiale relasjoner, læringsutbytte.  
 
Har du opplevd at glassveggene har vært forstyrrende?  

For deg, for klassen, for læreren? 
Innsyn/overvåkning?  

 
Hva tenker du kan være positive sider ved at skoler utformes på denne måten?  
 Hvorfor velger man å bygge med glass og gjennomsiktighet? 
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelse 
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