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I plan- og styringsdokumenter som omhandler nye skoleanlegg er brukermedvirkning gjerne 
vektlagt. Fra flere hold blir det fremhevet at det er vesentlig for sluttresultatet at brukerne av 

skoleanleggene bidrar med sin kompetanse. Men hvor reell er medvirkningen i praksis?

Medvirkning

Skoleanleggenes fysiske utforming har 
forandret seg gjennom tidene. Det kan 
være flere årsaker til dette; skiftende 
pedagogiske ideer og utdanningspolitiske 
krav, nye krav til bygg og anlegg og ikke 
minst nye muligheter innen arkitektonisk 
utforming på grunn av utviklingen innen 
materialer og ny teknologi. Avgjørelser og 
valg som tas ved planlegging og oppføring 
av nye skoleanlegg blir dessuten påvirket 
av ulike drivkrefter, trender og ideologier. 

 Mine undersøkelser viser at det i dag er 
to utviklingstrekk ved nye videregående 
skoler som peker seg ut; økt bruk av 
transparente løsninger og sentrums-
lokalisering. Jeg skal her se på bruker-
medvirkning samt årsaksforklaringer og 
argumenter knyttet til bruk av transpar-
ente løsninger.

Blir lærere hørt?
Brukermedvirkning i planprosesser er en 
etablert ordning som ifølge § 5-1 i plan- 
og bygningsloven skal ivaretas. Et sentralt 
spørsmål er hvorfor lærere i liten grad 
blir involvert og hørt når de som ansatte 
har rett til å medvirke i saker som gjelder 
egen arbeidsplass. Jeg ser på brukermed-
virkning som en utslagsgivende struktur 
som kan ha positiv betydning for utvik-
lingen av skoleanleggenes fysiske utform-
ing.

Argumenter for transparens
Kunnskapsløftet stiller ikke krav til 
hvordan skoleanleggene skal utformes, 
men opplevde føringer i læreplanverket
og pedagogiske ideer er tolket som 
«behov» for transparente og oversiktlige
lokaler. Eksempelvis så presiseres det at

graden av transparens sammen med 
fleksibiliteten i bygget er av betydning 
for å kunne virkeliggjøre de pedagogiske 
prinsippene som læreplanen skisserer.

I avhandlingen drøfter jeg transparens og 
glass som aspekter ved moderne arkitek-
tur – og transparens som ideal, virke-
middel og metafor i arkitekturen generelt 
og i skoleanlegg spesielt. Intensjonen 
var å løfte frem hva som kan være bak-
grunnen for en del synspunkter, og belyse 
ulike argumenter fra ulike perspektiv. 

Når arkitekter velger transparente 
løsninger kan dette forklares med trender 
og et ønske om å skape romfølelse og 
forsterke visuelle siktlinjer. Glassvegger 
gir en romlig åpenhet i skolebygget som 
kan oppleves positiv og gi inntrykk av økt 
tilgjengelighet. Likevel, flere forskere har 
pekt på utfordringene ved åpne lærings-
arealer og viser til økt uro og redusert 
konsentrasjon blant elevene. 
  I en studie av læreres erfaringer med 
transparent skolearkitektur beskriver 
lærerne det som slitsomt å være synlig til 
enhver tid (Meland, 2015). Fra et skole-
lederperspektiv argumenteres det med at 
transparens kan stimulere til samarbeid 
mellom lærerne, til økt samhold blant 
elevene og gi innsikt i hva andre holder 
på med. 
 
Pålegg i opplæringslova om skoleleders
ansvar for å forhindre mobbing er en 
annen årsaksforklaring; det hevdes 
at åpenheten kan sikre at elever ikke 
utsettes for krenkende adferd. Hvordan 
skolearkitekturen har vært innrettet for å 
kunne utøve makt og disiplin eller bevisst 
utformes for å virke adferdsregulerende, 
er beskrevet i tidligere forskning på 
skolebygg. 

Ønsker moderat bruk av glass
Artikkelen Verdsetting av brukermed-
virkning ved utforming av skoleanlegg 
(Lefdal 2015), bygger på en studie av 
planprosessen for et skoleanlegg for 
videregående opplæring. Jeg analyserer 
her foreliggende plan- og byggesaks-
dokumenter og ser på hva som er doku-
mentert av lærernes innspill på omfanget 
av glass og transparens i skoleanlegget. I 
referatene fra brukermøtene kommer det 
frem at lærerne foreslår vindu i dørene 
eller sidefelt i glass ved dørene inn til 
klasserommene. Dette tilsvarer det jeg 
betegner som moderat bruk av glass-
vegger og delvis transparens. For gruppe-
rom og mindre teorirom ønsker de 
derimot glassvegger «for å ha bedre kon-
troll og oversikt for å forhindre uro, 
forstyrrelser og skadeverk».

Behov for dagslys 
I argumentasjonen for glassvegger hen-
vises det også til dagslysets betydning
for elevenes trivsel, konsentrasjon og 
læring, men da gjelder det spesielt 
grupperom og mindre teorirom som 
ikke har direkte dagslys. Dette kan sees i 
sammenheng med Leif D. Houcks under-
søkelse av «dagslysets kår» i nye skoler, 

- i utforming av fysisk læringsmiljø

Else Margrethe Lefdal disputerte i 
2016 med avhandlingen: «Nye skole- 
anlegg for videregående opplæring – 
transparens, sentrumslokalisering og 
brukermedvirkning». Formålet var å 
undersøke fysiske forhold ved nye 
skoleanlegg som kan ha betydning for 
undervisning, læring og trivsel, og 
bidra med kunnskap for videre 
forskning og forbedret praksis på 
skolebyggfeltet. Denne artikkelen 
bygger på avhandlingen og omhandler 
brukermedvirkning knyttet til bruk av 
transparente løsninger i skoleanlegg.

1



 form 2 / 2017   7

der han viser at gode dagslysforhold er 
en utfordring i kompakte, miljøeffektive 
skolebygg (Houck, 2012).

Forventninger og kompromisser
Skolen jeg undersøkte ble oppført med 
mye glass innvendig i bygget. Jeg finner 
det ikke arkivert noen meningsutveksling
knyttet til dette, kun et notat med infor-
masjon om at økt mengde glassvegger er 
innarbeidet i tegningene. I artikkelen
drøfter jeg mulige forklaringer på 
manglende dokumentasjon, og mulige 
svakheter ved medvirkningspraksiser 
generelt.

Slik jeg ser det, kan det ha en betydning 
at to sentrale aktører, lærere og arkitek-
ter, må samarbeide på arkitektens arena 
for å få til gode løsninger på lærerens 
arena. Her kan det oppstå en «arena-
konflikt» der aktørene har ulik forståelse 
av hva som kan forventes å komme ut av 
medvirkningsprosessen. Valg av gjenn- 
omgående mye glass i skoleanlegget 
tolker jeg som et kompromiss mellom 
skoleeiers ønske om åpenhet og kontroll, 
lærernes ønske om mindre støy og 
arkitektens ønske om å skape romlighet 
og visuelle siktlinjer. 
  I følge Kirsten Arge, seniorforsker ved 
Sintef Byggforsk, har arkitektbransjen 
tradisjon for å betrakte brukermedvirk-
ning som «plunder og heft i prosessen» 
(Arge, 2008, s. 17). Lærere på sin side kan 
ha blitt forespeilet at «alle» innspill blir 
realisert i det ferdige skolebygget. At det 
kan oppstå misforståelser fordi det ikke 
er gitt informasjon eller tilstrekkelig
opplæring i hva brukermedvirkning 

innebærer, er en mulig forklaring på at 
medvirkning ikke fungerer optimalt. Men 
også hos lærerne kan det være snakk 
om holdninger som er skapt i møte med 
faglig dyktige, men bestemte arkitekter. 
Satt litt på spissen kan brukermedvirk-
ning fremstå som et «beslutningsspill» 
der hvem som til slutt avgjør hva, er 
underkommunisert til brukerne.

Brukerne inn i hele prosessen
Flere har problematisert at brukerne ikke 
blir hørt eller har lite å si når det gjelder 
utforming av bygninger. Medvirkning
burde være en selvfølge siden brukerne
er en viktig ressurs. Når det gjelder ut-
forming av fysisk læringsmiljø har lærere 
førstehåndserfaring med bruk av skole-
anlegg i en pedagogisk og didaktisk
sammenheng. Men hvor reell medvirk-
ningen er i praksis kan det stilles 
spørsmål ved, og for brukerne er det vik-
tig å ha kjennskap til hvordan prosessene 
forløper. Blant annet har tidspunktet for 
når medvirkningen skjer en betydning 
for om det påløper ekstrakostnader. Er 
lærere generelt klar over når de i en 
planleggingsprosess kan komme med 
innspill, og når det faktisk er for sent? 
Arkitekt og professor ved AHO Tarald 
Lundevall fremhever at samtaler med 
brukerne bør finne sted i prosjekters 
tidlige faser (Lundevall, 2012). Andre 
påpeker at medvirkning bør skje både 
i idéfasen og planleggingsfasen samt 
underveis i programmeringen og 
prosjekteringen. Slik kan brukernes erfar-
inger og behov bli ivaretatt gjennom hele 
prosjektets løp. Men det må både vilje og 
ressurser til, slik at lærere ved behov kan 

1/ Hvor skal skapene stå? Er brukerne hørt?  
2/ Lærere ønsker ikke transparens fordi det 
forstyrrer undervisningen. Her er vinduet 
mellom to klasserom dekket til med kraftpapir. 
3/ Foldbar glassvegg mellom grupperom og 
klasserommet gir god oversikt og kontroll. 

tilegne seg nødvendig kompetanse på 
brukermedvirkning og tid til å sette seg 
inn i - og delta aktivt i – prosessene ved 
utforming av nye fysiske læringsmiljø.
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