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Abstract 

 
Author: Regina Hector 
Title: Scribble and damage at a high school. An environmental psychology case study that focuses 
on physical environment. [translated title] 
Supervisor: Hanna Egard 
Assessor: Lina Ponnert 
 
The purpose of this study was to examine and try to understand the physical environment focusing 
on the fenomena of scribble and damage at a high school. More specifically its aim was to find out 
how the pupils themselves discribe their physical environment, the reasons why there are scribble 
and damage at their school and how they are treated by the adults at the school bearing in mind the 
scribble and damage that occur. The study took place at one high-school in the southern of Sweden 
and the methods used were six qualitative interviewes, a minor inquiry in six classes, fotographing 
the physical environment and putting up scribble boards on the pupils’ toilets. The physcial 
environment was quite bare and monoton and the pupils often felt bored by it. There were few 
places where the pupils liked being at. More than two of three pupils had scribbled and close to 
one of three had damaged at the school. Three main reasons were found to the scribble and 
damage; boredom, “something you just do” and social interaction. The pupils felt expectations 
from the adults they should not scribble or damage and that they were to blame for the bad 
physical environment. The analysis was based on two environmental psychology perspectives: one 
focusing the environmental influence on the individual and the other focusing on the individual’s 
influence on the environment. As a conclusion the physical environment can be seen as 
understimulating and can be a reason why the pupils get bored and do scribble and damage. The 
school can be seen as a bearer of a behavioral-setting wich decides that the cultural purpose with 
the high school partly is that one should scribble and damage there. 
 
Key words: high school, environmental psychology, physical environment, scribble, damage. 
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Inledning 

Jag gjorde min praktik på en högstadieskola där det förekom mycket klotter. 

Miljön i övrigt var väldigt tråkig och ”bunkeraktig” och påminde mig om den 

högstadieskola jag gick i under mitten av nittiotalet. På min högstadieskola 

klottrades det också mycket och min upplevelse av det är att jag som aldrig annars 

skulle klottra, klottrade där. Jag klottrade delvis för att ”alla gjorde det”, det var 

en del av klimatet där. 

     Under praktiken funderade jag på om klottrandet hade med den övriga miljön 

på skolor att göra. Enligt ett miljöpsykologiskt perspektiv kan understimulerande 

miljöer leda till känslor av att vara uttråkad och instängd och kan också leda till 

negativa beteenden, framförallt hos ungdomar (Bell et al., 2001). 

     ”Gör en undersökning där, på den skolan, för där klottras det jättemycket”. Så 

har många som jag pratat med om klotter och skadegörelse reagerat när jag sagt 

att jag funderat på att undersöka fenomenet. När jag nu får chansen dyker flera 

frågor upp: hur kan det komma sig att det klottras så mycket på just 

högstadieskolor? Hur upplever ungdomarna själva det? 

     Det finns flera anledningar till att klotter och skadegörelse på skolor kan ses 

som ett problem. Vi har kunnat läsa i tidningarna om den skadegörelse som skett 

på flera av Malmös skolor och om hur mycket pengar detta kostar skolorna. Det 

finns få tydliga siffror på vad skadegörelse på skolor egentligen kostar 

kommunerna i Sverige. Bara på den skola där jag gjorde min praktik var man 

villiga att satsa många tusen på övervakningskameror för att bli av med klotter- 

och skadegörelseproblematiken. En uppskattning gjordes dock för några år sedan 

som visade att de sammanlagda kostnaderna för skadegörelsen i Sveriges 

kommuner var en halv miljard kronor per år (Ds 2001:43).  

     Ämnet tycks vara förvånansvärt lite beforskat, jag har inte kunnat hitta siffror 

på omfattning och utbredning av klotter och skadegörelse på högstadieskolor i 

Sverige. Bengt-Erik Andersson står som redaktör för boken ”Ungdomarna, skolan 

och livet” (2001) som är en tvärvetenskaplig sammanställning av ett 

forskningsprojekt som bedrevs bland ungdomar under nittiotalet. Han uttrycker att 

den forskning som bedrivits om ungdomar de senaste 20 åren handlat mycket om 

ungdomar och deras fritid, och att vi därför numera vet ganska lite om vad som 
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händer med ungdomarna på skolans arena (Andersson, 2001). De studier som 

gjorts de senaste 15 åren om skadegörelse handlar mer om utbredning generellt i 

samhället utifrån en kriminologisk synvinkel. Kriminologin är en inriktning inom 

sociologin som fokuserar på brottsliga beteenden. Detta gör att jag, även om jag i 

mitt arbete främst motiverats av att kunna tillföra något för den specifika skola jag 

undersökt, även motiverats av att jag undersökt en fråga som få valt att lyfta fram 

förut.  

 

Perspektivval och avgränsningar 

Ämnet skadegörelse på skolor är stort och det finns många aspekter på problemet. 

Det hade varit intressant att undersöka kommunledningens perspektiv på 

problemet, liksom rektorernas, lärarnas och ungdomarnas syn och därefter 

jämföra vuxnas och barns perspektiv. En jämförelse mellan olika skolmiljöer hade 

också varit av intresse. 

    När jag nu bara har tio veckor till förfogande tvingas jag dock begränsa mina 

ambitioner. Jag vill då anta barnperspektivet, då detta är ett perspektiv som jag 

hittar lite av när jag sökt litteratur kring fenomenet skadegörelse. Barnens röster 

verkar lätt kunna drunkna i vuxnas röster om skadegörelse. Sven Bremberg (1990) 

lyfter fram att bristen på empiriska undersökningar av arbetsmiljön i skolan ur ett 

barnperspektiv är påfallande.  

    Det kan vara viktigt att lyssna på barns upplevelse för att kunna få till stånd en 

förändring i elevers handlande. Gunnarsson (1999) visade sin studie ”En 

annorlunda skolverklighet” (1995) på att elever som fick uppleva en alternativ 

skolmiljö också kunde vara öppna för att ändra sina handlingar (som var skolk, 

passivitet och aggressivitet). Med bakgrund av detta kunde Gunnarsson sluta sig 

till att det är viktigt att förstå elevernas upplevelser av skolan (ibid.).  

 

Syfte 

Syftet med min uppsats är att undersöka den fysiska skolmiljön och elevernas 

perspektiv på klotter, skadegörelse och relationerna till skolpersonalen, samt att 

försöka förstå varför klotter och skadegörelse förekommer på en högstadieskola. 
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Frågeställningar 

- Hur ser miljön ut på högstadieskolan? 

- Hur trivs ungdomarna i sin skolmiljö? 

- Hur stor procent av eleverna klottrar och/eller utför skadegörelse? 

- Vilka anledningar ger ungdomarna till att det förekommer klotter och 

skadegörelse? 

- Hur upplever ungdomarna relationen till skolpersonalen med tanke på den 

skadegörelse som förekommer på skolan? 

 

Definitioner 

Under undersökningens gång har det funnits ett behov av att definiera de centrala 

begrepp som använts. De definitioner jag använt har framkommit då jag på skolan 

observerat vad som verkat vara vanligt klotter och vad som är vanlig 

skadegörelse. Klotter har inför de ungdomar som på olika sätt deltagit i studien 

definierats som något som skrivs, ritas eller målas med penna, färg eller dylikt 

utanför de papper som är till för att skrivas, ritas eller målas på. Skadegörelse har 

definierats som att avsiktligt smutsa ner, skrapa med nyckel eller annat tillhygge 

eller att på något annat sätt göra inredning obrukbar. 

    I annan litteratur definieras klotter ofta som att måla eller rita ”tags” eller annat 

med tusch eller sprayfärg (Brottsförebyggande rådet, 2006). Jag har velat komma 

åt det som klottras även i mindre skala. Om klotter definieras som i BRÅ-

rapporten kommer jag inte åt det klotter som görs med blyertspenna. Jag vill 

undersöka även det minsta tecknet på fenomenet klotter, det beteende som 

definieras i min definition. 
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Metod 

Fallstudie 

I ”Forskningshandboken” presenterar Martyn Denscombe (2000, sid. 43) en 

fallstudie på följande sätt: 

 

Fallstudier inriktar sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte 

att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter 

eller processer som uppträder i denna speciella undersökningsenhet.. 

 

Han framhåller också att en fallstudie sker i en naturlig miljö och att den inbjuder 

till att flera olika metoder används i undersökningen. Denna beskrivning stämmer 

väl in på min studie vilket gör att den kan kallas en fallstudie. 

 

Metodval 

Jag valde att använda mig av metodtriangulering för att på bästa möjliga sätt 

kunna belysa elevernas perspektiv och för att kunna innefatta alla aspekter av det 

valda problemområdet: skolmiljö med fokus på klotter och skadegörelse på en 

högstadieskola. Pål Repstad (1999) tar i sin bok om kvalitativa metoder upp att en 

kombination av metoder ”ger ett bredare underlag och en säkrare grund för 

tolkningen” (sid. 21). De metoder jag valde att kombinera var: kvalitativa 

intervjuer, en enkätundersökning, observation i form av fotografering av 

skolmiljön samt att sätta upp klotterplank på skolans toaletter. 

     De kvalitativa intervjuerna skulle svara på frågorna: ”Hur ser miljön ut på 

högstadieskolan?”, ”Hur trivs ungdomarna i sin skolmiljö?”, ”Vilka anledningar 

ger ungdomarna till att det förekommer klotter och skadegörelse?”, ”Hur upplever 

ungdomarna att de vuxna ser på dem med tanke på den skadegörelse som 

förekommer på skolan?” och ”Vad tror eleverna kan ändra på situationen kring 

klotter och skadegörelse på högstadieskolan?” Eftersom jag var mest intresserad 

av elevernas upplevelser och erfarenheter valde jag att lägga tonvikten i 

undersökningen på intervjuerna. Repstad (1999) menar att kvalitativ metod kan 

användas när man vill veta något om det grundläggande eller det särpräglade i en 

viss miljö. Då jag ville undersöka elevernas perspektiv på en skola ansåg jag att 
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jag med denna metod skulle kunna inhämta större delen av den information jag 

eftersökte. 

     Jag upplevde dock att jag inte endast genom kvalitativa intervjuer skulle kunna 

få tillräcklig information för att kunna svara på frågeställningen om hur stor andel 

av eleverna klottrar och/eller utför skadegörelse, vilket jag också var intresserad 

av. Därför ansåg jag det nödvändigt att parallellt med den kvalitativa 

undersökningen göra en kvantitativ undersökning i form av en enkät. 

     Klotterplanken blev ett sätt att utöka det material jag fick genom enkät- och 

intervjuundersökningarna. Jag ville ge alla elever chansen att skriva något om 

varför de tror man klottrar på skolan och inte bara ge chansen till dem som blev 

intervjuade. Syftet med dem var alltså att bredda svaren på frågan: ”Vilka 

anledningar ger ungdomarna till att det förekommer klotter och skadegörelse?” 

     Då jag tydligt koncentrerade mig på miljön på en skola, ville jag observera hur 

den faktiska fysiska miljön ser ut där. Jag tog hjälp av en kamera för att kunna ta 

med mig observationerna utanför skolan och för att kunna ta med mig dem till 

läsaren av min uppsats. Observationen med hjälp av kamera skulle tillsammans 

med intervjumaterialet svara på frågan: ”Hur ser miljön ut på högstadieskolan?”. 

 

Information om och till skolan 

Valet av skola blev ett bekvämlighetsurval som föll sig naturligt eftersom jag gjort 

min praktik på den skolan och de första tankarna kring skolmiljö-problematiken 

väcktes där. Skolan är en högstadieskola i en kommun i Skåne med ca 14000 

invånare. På skolan går ca 390 elever som är indelade i 14 klasser; fyra 

sjundeklasser, fem åttondeklasser och fem niondeklasser. 

     Den första kontakten togs med en av skolans rektorer via telefon och e-post. 

Rektor fick information om undersökningen innan ett informationsbrev också 

skickades per post. Informationsbrevet (se bilaga 2) riktades till skolans personal 

och till övriga som på olika sätt skulle behöva information om undersökningen. 

Brevet innehåller syfte, beskrivning av vad jag ville undersöka, beskrivning av 

hur intervjuerna skulle gå till, information om att alla deltagare skulle få 

information samt information om att allt material och alla deltagare skulle 

hanteras med sekretess. 

     Jag upplevde det som viktigt att först förankra min undersökning hos 

rektorerna och lärarna på skolan. Under insamlandet har jag kunnat kontakta 
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rektorerna och det har varit värdefullt att uppleva att jag har haft deras stöd. Det 

har också varit bra att ha fått föräldrarnas tillstånd till att intervjua deras barn samt 

att ha gett dem information om att deras barn intervjuats. Detta oavsett om det var 

nödvändigt eller ej eftersom jag kan se en vinst med att ha förekommit de etiska 

problem som annars potentiellt skulle kunna ha uppstått. 

 

Enkäten 

Urval 

I ”Statistiska metoder” av Svante Körner och Lars Wahlgren (2005), poängteras 

att man bör arbeta med sannolikhetsurval vid urvalsundersökningar. 

Sannolikhetsurval innebär att varje individ i populationen har en sannolikhet som 

är större än noll att komma med i urvalet (Körner & Wahlgren, 2005). Eftersom 

jag inte hade möjlighet att dela ut enkäter till alla elever på skolan var jag tvungen 

att göra en urvalsundersökning. En teknik som kan användas vid 

sannolikhetsurval är att enkelt slumpmässigt urval, denna teknik bygger på att 

man ger alla individer i populationen samma sannolikhet att få delta (ibid.). Jag 

bestämde mig för att koncentrera mig på sex klasser på skolan, detta val styrdes 

av att jag behövde sex intervjupersoner till min kvalitativa undersökning. Skolan 

har ca 390 elever (populationen) och sex klasser är något mindre än hälften av 

eleverna. För att kunna göra ett enkelt slumpmässigt urval mellan klasserna skrev 

jag upp alla klasser på lappar, delade upp dem årskursvis och lottade sedan två 

klasser från varje årskurs. De elever som fick möjlighet att svara på enkäten blev 

därmed 165 till antalet och 42 procent av alla elever på skolan. 

Genomförande 

Målet med enkätundersökningen var att svara på en av mina frågeställningar ”hur 

stor procent av eleverna klottrar och/eller utför skadegörelse?”, jag ville få en 

bredare bild av den grupp jag undersökte. Eftersom målet med enkäten var ganska 

begränsat och jag inte ville lägga tyngdvikten vid den kvantitativa delen av min 

undersökning, valde jag att ställa sex korta frågor med slutna svarsalternativ i 

enkäten (se bilaga 5). Slutna svarsalternativ innebär enligt Körner och Wahlgren 

(2005) att den som fyller i enkäten bara behöver kryssa i, eller i detta fall, ringa in 



 11 

ett av flera givna svarsalternativ. De förordar ett begränsat antal frågor med korta 

meningar och ett enkelt språk (ibid.). 

     Jag lämnade information till en av klassföreståndarna i varje klass om att deras 

klass blivit lottad till att delta i enkätundersökningen. Jag skickade även 

informationsbrev (se bilaga 2) till dem över e-post. 

     Under de två tillfällen jag gick in i klasserna med enkäten presenterade jag mig 

själv och min undersökning. Jag gav information om att allt material skulle 

hanteras med sekretess och om att ingen utomstående skulle kunna utläsa vem 

som gett vilka uppgifter till undersökningen. 

Externt bortfall 

Av de 165 enkäter jag kunde förvänta mig att få samla in, samlade jag in 138 

stycken. Det innebär ett externt bortfall på 27 enkäter. Bortfallet beror på att de 

elever, i de utvalda klasserna, som står med i skolans klasslistor för läsåret 06/07, 

inte fanns i klassrummet vid de tillfällen då jag var där och delade ut enkäten. 

Frånvaron kan bero på skolbyte, klassbyte, skolk, sjukdom eller dylikt. Till slut 

utgjorde det insamlade materialet 35 procent av totalpopulationen. 

Internt bortfall 

Tre av de sex frågorna i enkäten drabbades av svarsbortfall. Frågan om ålder var 

det fyra elever som inte besvarade. Frågan om eleven hade skadat något i 

inredningen någon gång på skolan var det två elever som inte besvarade eller 

besvarade inkorrekt och frågan om hur många gånger eleven skadat något i 

inredningen på skolan var det tre elever som inte besvarade eller besvarade 

inkorrekt. 

     Det interna bortfallet från frågan om ålder påverkar inte resultatet av 

enkätundersökningen då jag valt bort att använda den variabeln i min redovisning. 

Istället valde jag att använda årskurstillhörighet som variabel. Detta gjorde jag för 

att jag ansåg årskurstillhörighet vara mer intressant på en skola än ålder. Jag har 

valt bort att redovisa frågorna som behandlar hur många gånger eleverna klottrat 

eller utfört skadegörelse. Dessa resultat tog stor plats att redovisa och var inte 

nödvändiga för att kunna svara på min frågeställning. Dessutom fanns en risk att 

resultaten blev utpekande och missvisande då de svarande i vissa fall var mycket 

få. 
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     Övrigt internt bortfall påverkar andelen av eleverna som uppgivit att de någon 

gång skadat något på skolan på så sätt att resultaten kan slå på ca 1,4 procent 

större eller mindre andel.  

 

Intervjuerna 

Urval av intervjupersoner 

Då jag delade ut enkäter i klasserna tog jag också tillfället i akt att ge eleverna 

möjlighet att göra en intresseanmälan för intervju. Således skulle urvalet av mina 

intervjupersoner bli ett resultat av det slumpmässiga urval jag gjorde av klasserna 

samt av elevernas intresse för intervju i de klasserna. Denna strategi fungerade i 

fyra av klasserna, även om jag till slut fick fråga specifikt efter intresserade killar i 

två av klasserna. De två sista intervjupersonerna tog jag kontakt med i korridoren. 

En av dessa gick i den årskurs jag eftersökt, men inte i någon av de klasser jag 

från början lottade ut. Således blev det en klass av de utlottade där jag inte 

intervjuade någon av eleverna. 

     Mitt urval av intervjupersoner blev därmed till slut en kombination av ett 

slumpmässigt urval och ett strategiskt urval. Jag fick sex intervjupersoner; en tjej 

och en kille ur varje årskurs på skolan. Mig veterligen bor eleverna också i olika 

områden i kommunen, men jag har inte tagit reda på exakt hur den spridningen ser 

ut. Två av eleverna har sitt skåpsutrymme på ovanvåningen på skolan och de 

andra fyra på undervåningen. 

Genomförande 

De elever i de första fyra klasserna som var intresserade av intervju ombads skriva 

sitt namn och telefonnummer på baksidan av sin enkät. Klasserna fick information 

om plats och tid för intervjuerna samt att jag skulle skicka ett informationsbrev 

om intervjuerna till dem som gjort intresseanmälan vid enkättillfället. I det brevet, 

berättade jag, fanns en talong som gav möjlighet att välja eller inte välja att delta 

samt att det fanns plats för deras och deras föräldrars underskrifter. Jag 

poängterade att intresseanmälan inte betydde ett slutgiltigt ja till att bli intervjuad 

utan att de skulle göra det valet när de fått brevet hem. 

     Ett av informationsbreven riktades alltså till elever och föräldrar som en 

förfrågan om eleverna kunde ställa upp på intervju och som information till dem 
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om undersökningen. Brevet innehåller syfte, hur intervjusituationen skulle gå till, 

information om att allt material hanteras med sekretess, att det är frivilligt att delta 

och att alla deltagare kommer att vara anonyma (se bilaga 1). 

     Det var ingen av föräldrarna till de elever som jag intervjuade som motsatte sig 

att jag gjorde en intervju med deras barn.  

Intervjuformuläret 

Intervjuformuläret (se bilaga 4) är uppbyggt för att fungera vid semi-strukturerade 

intervjuer. Detta innebär att jag upprättade en lista över frågor som skulle 

behandlas under intervjuerna, men att jag ville vara fri att ändra på 

ordningsföljden på frågorna och att ge intervjupersonerna möjlighet att utveckla 

sina svar (Denscombe, 2000). Några av följdfrågorna finns med i intervjuguiden, 

några ställdes bara till vissa elever beroende på deras svar. Guiden byggdes upp 

utefter de tre huvudområden jag sökte kunskap om: den fysiska skolmiljön, 

anledningar till klotter och skadegörelse och upplevelser av de vuxna när det 

gäller klotter och skadegörelse. 

     De sex intervjuerna utfördes i ett rum som jag fått tillåtelse av rektor på skolan 

att använda i detta syfte, de spelades in på kassettband och blev mellan 40 och 60 

minuter långa. Intervjuerna transkriberades på så sätt att kassettbanden spelades 

upp allteftersom jag skrev ner det som sades ord för ord på dator. 

 

Klotterplanken 

På alla öppna toaletter jag kunde hitta på skolan, d v s de som är till för eleverna, 

satte jag upp ett A3 papper, en informationslapp och en penna. 

     Informationslappen (se bilaga 3) var en komprimerad version av ett 

informationsbrev. Eftersom alla som deltar i undersökningen har rätt att få 

information om den (Repstad, 1999), skrev jag ett litet ”brev” som sattes upp 

tillsammans med plakatet. 

     På A3-pappret skrev jag ”Klotterplank: Skriv varför du tror att man klottrar på 

Ringsjöskolan”. Två dagar senare när jag kom till skolan hade vaktmästaren tagit 

ner ”klotterplanken”. Häftmassan hade använts till att förstöra låsen i flera dörrar 

och därför hade han bestämt sig för att ta ner papperna helt. Vaktmästaren hade 

sparat dem och jag fick med mig hem nio av de tio klotterplank jag satt upp. 
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     Trots den korta tiden klotterplanken suttit uppe, hade eleverna ändå hunnit 

skriva på dem. Mestadels bestod det som skrivits på papperna av sådant som inte 

svarade på min fråga, men det fanns också flera svar och förklaringar till varför 

man klottrar på skolan. 

 

Fotografierna 

Jag valde att fotografera den fysiska miljön på skolan framförallt för att den är en 

så central del av min uppsats. Min önskan var också att läsaren av min uppsats 

skulle ha något att referera till under läsningen, bilderna kan t ex vara av intresse 

då intervjupersonerna refererar till den fysiska miljön på skolan. Fotografierna är 

dessutom tagna för att jag under mitt arbete ska kunna minnas och i texten 

referera till hur den fysiska miljön på skolan ser ut. 

     Fotografierna togs under lektionstid, därför är inga elever med på korten. Min 

observation av skolmiljön har inte inkluderat klassrum eller andra rum. Jag tog ca 

60 bilder på korridorer, kapprum och någon toalett. Min intention med 

fotografierna var att ge en bild av hur den fysiska skolmiljön ser ut i stora drag, 

men jag gör inte anspråk på att ge en objektiv bild. Utöver de fotografier som var 

tänkta att ge en bild av skolan i stora drag, togs också detaljbilder. Dessa tog för 

att kunna användas som referens till elevernas beskrivningar. Fotografierna tog 

dock innan jag gjort intervjuerna och därför tog jag kort på det som var 

iögonfallande eller som gav exempel på olika slags klotter och skadegörelse. 

     Urvalet av de 20 bilder som finns med i uppsatsen har gjorts utifrån vad jag 

anser är relevant för texten på de ställen där bilder finns med i uppsatsen.  

 

Källkritik 

Som jag tagit upp ovan har det varit svårt att hitta forskning som behandlar just 

mitt ämnesområde. Därför träffar avsnittet med tidigare forskning inte direkt mitt 

material. De definitioner jag använt för klotter och skadegörelse har jag inte funnit 

i annan litteratur. Där har i stället funnits definitioner som syftar på graffiti (när 

det gäller klotter) och allvarligare vandalism som förstörelse av t ex fönsterrutor 

och andra föremål i samhället. Jag har därför inte direkt kunnat jämföra mina 

resultat med studier jag hittat om klotter och skadegörelse. 
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     Trots att det mest intressanta när det gäller att läsa litteratur oftast är att gå 

tillbaka till förstahandskällorna och till de studier som ligger till grund för 

resultaten, finns inte alltid tid och möjlighet till detta. När det gäller de teoretiska 

perspektiv jag använt har jag tagit dem från en sekundärkälla. Källan är en 

sammanfattning av miljöpsykologiska teorier där flera studier är samlade i samma 

bok. Trots att förstahandskällorna hade varit att föredra ger dock det faktum att 

boken är en kursbok på psykologiutbildningen den en viss dignitet. Boken är 

också sammanställd av flera författare som representerar olika universitet. 

 

Metodvalet, en framkomlig väg? 

Det material jag har samlat in har gett mig ett stort och bra material som gör att 

jag mer än väl kan svara på mina frågeställningar. Det täcker in många olika 

infallsvinklar på problemet klotter och skadegörelse på den skola jag har 

undersökt. Problemet med mitt metodval har snarare varit att jag har fått in för 

mycket material än för lite, därför har jag prioriterat bort de delar som jag inte 

kunnat behandla teoretiskt. 

     Enkätundersökningen svarade på den fråga jag ville ha svar på. Eventuellt 

ställde jag för många frågor i enkätformuläret eftersom jag i slutändan inte 

använde mig av alla frågor. Den fråga som först föll bort var frågan om ålder. 

Senare valde jag också att inte redovisa svaren på hur många gånger de elever 

som klottrat eller skadat gjort det. Innan jag gjorde enkäten var jag inte säker på 

vilka variabler jag skulle använda mig av. Därför var det bättre, tyckte jag, att 

hellre ha för många än för få frågor eftersom jag inte skulle ha möjlighet att samla 

in mer material i efterhand. 

     Klotterplanken såg jag lite som ett ”test”. Jag var från början ganska osäker på 

om de skulle ge min någon information, men tyckte ändå att det var värt ett 

försök. Jag fick trots det in en del information även om den blev ganska 

begränsad, som beskrivits ovan. 

     Mitt material innefattar mina egna tolkningar (skolmiljön genom fotografier) 

och elevernas perspektiv (intervjuer, enkäter och klotterplank). Trots att det 

behandlar de vuxnas på skolan åsikter och reaktioner ur elevernas perspektiv kan 

det dock inte säga något om hur de vuxna skulle ha presenterat sig. Den fysiska 

skolmiljön presenteras ur mitt och elevernas perspektiv och kan inte säga något 

om hur andra skulle ha uppfattat den. 
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     Enkätsvaren har bearbetats i ett kalkylprogram, där alla summor och 

presentsatser också beräknats. Intervjusvaren har delats upp på kategori (fysisk 

skolmiljö, anledningar till klotter och skadegörelse och upplevelser av de vuxna) 

och därefter på svaren på intervjufrågorna under varje kategori. 

 

Resultatens tillförlitlighet 

När det gäller enkätsvaren är det svårt att säga om urvalet varit representativt eller 

inte. Omfattningen på materialet är 35 procent av det totala antalet elever på 

skolan. Olika anledningar kan ges till att detta inte ger representativitet i 

materialet. Min lottning skulle till exempel kunna ha fallit ut så att jag gick till just 

de klasser där klotter och skadegörelse förekommer i störst skala på skolan. 

     Under insamlingen av enkäterna kan flera faktorer ha påverkat elevernas svar. 

De skulle kunna ha varit oroliga för att visa sina ”sanna” svar, då klotter och 

skadegörelse kan vara en etiskt känslig fråga för dem. De skulle kunna ha tänkt 

sig andra definitioner av klotter och skadegörelse än de jag försökte förmedla till 

dem. En annan faktor som skulle kunna ha spelat in är att jag är kvinna. Till 

exempel kanske tjejerna kände att de kunde identifiera sig bättre med mig vilket 

skulle kunna ha lett till att de gav mer ärliga svar än killarna gjorde. 

     Lottningen av klasserna föll sig så att en av niondeklasserna jag delade ut 

enkäter i, var ca 10 elever färre till antalet än de andra klasserna. Detta kan göra 

att resultaten, i en jämförelse mellan klasserna kan verka otillförlitliga. Jag har 

dock skrivit ut antalet elever i de redovisande tabellerna vilket borde öka 

förståelsen för resultaten. 

     Intervjusituationen skulle också kunna ha påverkats av att jag är kvinna. Jag 

upplevde ibland att jag fick bättre kontakt med tjejerna än med killarna och att de 

förstod bättre vad jag menade, detta kan ha påverkat intervjusvaren. En annan 

faktor som kan ha påverkat är att jag känt några av eleverna sedan tidigare bättre 

och några sämre. Deras förförståelse av mig kan ha påverkat hur de valde att 

svara. Kanske svarade de det som de trodde att jag ville höra, kanske svarade de 

det som de inte trodde att jag ville höra, beroende på vår relation. 

     Klotterplanken satt uppe relativt kort tid sett till hur lång tid jag hade för att 

samla in mitt material. Den korta tiden har förmodligen påverkat den information 

jag fick från klotterplanken. Informationen kan också ha påverkats av att jag 

använde just ordet ”klotterplank” då detta skulle kunna ha givit ett något oseriöst 
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intryck. Liksom under intervjuerna skulle eleverna som skrev på klotterplanken 

kunna ha påverkats av att de känt till mig sedan tidigare, de skulle då kunna ha 

blivit påverkade av sin förförståelse om mig och om vad jag skulle kunna vilja 

(eller inte vilja) höra. 

     Resultatet av fotografierna kan ha påverkats av att jag inte tagit kort på alla 

platser på skolan. Fotografierna har, som jag skrivit ovan, valts ut av mig i 

stunden då jag tog dem och senare till redovisningen nedan. Även om jag inte gör 

anspråk på att mina foton representerar ”sanningen”, skulle detta kunna vilseleda 

läsaren av min uppsats att tro det. 

     Redovisningen av den fysiska miljön på skolan styrks dock av att jag själv 

varit på skolan och observerat med hjälp av kamera och inte enbart förlitat mig på 

elevernas utsagor (Patton, 2002). 

 

Etiska aspekter 

Det har genom hela undersökningen varit viktigt för mig att lyfta fram att jag inte 

gör undersökningen för att peka ut eleverna och visa hur mycket de förstör sin 

skola. Anledningen till det är att jag upplever att vuxna tyvärr ofta tar den rollen. 

Hade mitt syfte varit att försöka komma fram till vilka elever på skolan som 

klottrar hade det kunnat bli etiskt oförsvarbart att göra denna typ av undersökning. 

Jag hade då pekat ut enskilda som kunnat känna sig stämplade. Nu har jag 

däremot haft inställningen att jag varit intresserad av hur eleverna tänkt och att jag 

ville hjälpa dem att föra fram sina tankar kring fenomenet. Den etiska 

problematiken blev då inte alls lika brännande och även de elever som själva 

klottrar kunde självmant våga ställa upp för intervju. 

     Trots att jag valt bort det ”utpekande” perspektivet och att min undersökning 

syftat till att lyfta fram något som är en vardaglig företeelse för eleverna, valde jag 

ändå att kontakta föräldrarna och få deras godkännande till att deras barn skulle 

intervjuas. Jag ville förekomma alla problem som eventuellt skulle kunna uppstå 

om föräldrarna inte fått veta att deras barn ställde upp för intervju på skolan.
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Tidigare forskning 

Avgränsningar 

Det ämne jag har valt att undersöka angränsar till flera olika vetenskaper. Ämnet 

berör pedagogik, kriminologi, psykologi och arkitektur, för att nämna några. 

Därför har det varit svårt att avgränsa vad som är relevant att ta upp i detta avsnitt. 

     En annan faktor som komplicerat processen har varit att det varit svårt att hitta 

forskning från de senaste åren som behandlar just mitt ämne, det vill säga 

högstadieungdomars skolmiljö med fokus på klotter och skadegörelse på skolan. 

Många studier i ämnet gjordes då ungdomskulturen framträdde mer i samhället 

och då klotter och skadegörelse började synas mer i våra omgivningar mellan 

1960- och 1980 talen. Med anledning av detta ägnar jag denna forskning ett eget 

avsnitt nedan. 

     När det gäller den forskning som kommit de senare åren som jag funnit, då jag 

sökt efter ”skadegörelse”, ”klotter”, ”vandalism”, ”skola”, ”ungdom”, 

”skolmiljö”, har två vetenskapliga områden dominerat de texter jag hittat. Det har 

dels gällt forskning från pedagogiskt håll och dels kriminologisk forskning. 

     Då jag nu ser på den forskning jag funnit, ser jag att den på ett relevant sätt 

ringar in det ämnesområde jag valt. Jag har inte hittat studier som jag kunnat 

jämföra mina resultat med utan min undersökning blir en liten och begränsad 

djupdykning i ett ämne som på senare tid verkar vara relativt obeforskat trots att 

debatten i frågan inte desto minde lever vidare på lokal nivå. 

     Gentemot de olika vetenskaper som angränsar till mitt ämne har jag varit 

ganska återhållsam med utrymmet. Pedagogisk forskning har en tendens att glida 

över till att handla om olika läroplaner och innehållet i dem och kriminologisk 

forskning till att handla om arenor utanför skolans väggar. Inget av dessa sidospår 

är egentligen intressanta i min undersökning som behandlar högstadieungdomar 

och deras inställningar och tankar om sin fysiska skolmiljö och om den 

skadegörelse som sker där. 

 

Bakgrund 

I slutet av 60-talet och början på 70-talet fördes en intensiv debatt om bristerna i 

arbetsmiljön i skolan som resulterade i att en arbetsmiljöutredning tillsattes. 

Slutbetänkandet från skolutredningen gav förslag på ny arbetsmiljölag. Därefter 
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kom debatten mer och mer att behandla arbetsmiljö som något som endast rörde 

arbetstagare, vilket i skolan innebar skolpersonalen. År 1983 gav 

Skolöverstyrelsen ut ”Elevers skolmiljö” av Bengt-Erik Andersson. Det är en 

kunskapsöversikt som togs fram inom forskningsprojektet Arbetsmiljön i skolan 

och som fokuserar elevernas arbetsmiljö. Andersson (1983) kom bland annat fram 

till att det fanns anledning att fortsätta uppmärksamma skolmiljön och att försöka 

förbättra och förändra den. Det hade dittills inte forskats särskilt mycket om 

skolmiljöer i Sverige och i den forskning som fanns hade fokus inte legat på den 

fysiska skolmiljön utan på den sociala. Han fann också att skolmiljöer ofta liknade 

varandra trots att intentionen hos några skolor varit att avvika från det traditionella 

mönstret. 

    Andelen elever i Sverige som inte trivdes i skolan var då mellan 10 och 20 

procent. Andersson (1983) ansåg detta vara en alltför hög siffra då han menade att 

alla borde trivas i skolan. Vantrivseln bland eleverna var störst under 

högstadietiden. Många försök hade gjorts för att försöka komma tillrätta med 

skolk, skadegörelse och vantrivsel och skolledarna då framhöll enligt Andersson 

två saker som kunde förhindra detta. Eleverna skulle få medinflytande och 

medansvar och de skulle få chans att göra något praktiskt utanför de sedvanliga 

lektionerna som till exempel att ta ett eget ansvar för den fysiska skolmiljön 

(ibid.). 

 

Forskning på senare tid 

År 1995 skrev Bernt Gunnarsson, numera prefekt vid lärarhögskolan i Malmö, en 

uppmärksammad doktorsavhandling: ”En annorlunda skolverklighet. Elevers 

upplevelser av traditionell och alternativ skolmiljö.” var en studie som fokuserade 

fjorton högstadieelever som bytte skolmiljö från en traditionell högstadieskola till 

ett skoldaghem under slutet av 80-talet. Senare publicerade Gunnarsson en 

sammanfattning av sin studie i en bok: ”Lärandets ekologi” (1999). Resultatet av 

elevernas förflyttning var att eleverna som vantrivts i och skolkat från den 

traditionella skolan, trivdes och kunde börja prestera på skoldaghemmet. 

Gunnarsson poängterar i den senare boken att elevers positiva utveckling och 

lärande kan avta eller utebli helt om inte skolmiljön lyckas tillgodose vissa 

grundläggande behov hos elever. Dessa behov är materiell och social trygghet, 

uppskattning och att uppleva kompetens, självständighet och meningsfullhet samt 
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en identitet och positiv självvärdering. Författaren syftar då på de beteenden han 

undersökte som var skolk, passivitet och aggressivitet (ibid.). 

     Gunnarsson (1999) har också sett att elever upplever att de blir orättvist 

behandlade när hänsyn inte tas till deras behov, upplevelser och förutsättningar. 

Genom sin studie har han visat på att det krävdes annorlunda upplevelser av 

skolmiljön för att eleverna skulle vara beredda att förändra sina handlingar (som 

var skolk, passivitet och aggressivitet). Utifrån detta drar han slutsatsen att det är 

viktigt att förstå elevernas upplevelser av skolan. Gunnarsson (1999) menar att 

elever som inte ges verkligt inflytande över sitt lärande och sin skolsituation, 

befriar sig från personligt ansvar, då detta är förutsättningar för att de ska kunna 

uppfatta sig som ansvariga för sitt lärande och sina handlingar i skolmiljön (ibid.). 

     När det gäller att få elever att ändra sina handlingar för att få dem att bli goda 

samhällsmedborgare menar Gunnarsson (1999) att vuxna måste ha en annan 

utgångspunkt för sitt agerande än att fokusera på att få eleven att ändra sitt inlärda 

beteende. Beteenden som utifrån vuxnas perspektiv är destruktiva och 

meningslösa visade sig i hans studie för ungdomarna själva vara rationella och 

meningsfulla. De reagerade genom sitt beteende på sina upplevelser som ofta var 

orättvisa, maktlöshet, utanförskap och bristande förmåga (ibid.). 

     Även Sven Bremberg i ”Elevhälsans teori och praktik. Ett verktyg för 

utveckling av hälsovård i skolan: hälsoinformation, skolmiljö, hälsokontroller m 

m.” (1990) lyfter fram att elever ofta har en bristande möjlighet att påverka sin 

egen arbetssituation. Han påpekar att studier har visat att elevsituationen i skolan 

präglas av den kombination av möjlighet till inflytande och ställda krav som 

påverkar hälsan mest negativt d v s höga krav och lågt inflytande (ibid.). 

    Bengt-Erik Andersson (se ovan) dyker upp igen i den mer sentida forskningen. 

Han tycks ta med sig sin uppfattning genom åren om att vuxna behöver lyssna 

mer på hur elever upplever skolan. Både i ”Spräng skolan!” (1999) och 

”Ungdomarna, skolan och livet” (2001) motiverar han sin övertygelse om att de 

flesta av oss har med oss bilder av skolan, hur den var då vi själva gick där. Då det 

är vi vuxna som formar skolan är det lätt att dessa bilder påverkar våra tankar och 

idéer om hur skolan ska vara nu och i framtiden. Detta är anledningen, enligt 

Andersson, till att vi ska försöka få en blid av hur elever uppfattar sin skola. Han 

menar att barn och ungdomar idag tillbringar så mycket tid i skolan att de 

oundvikligen påverkas av den i flera olika avseenden. Denna påverkan innefattar 
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naturligtvis kunskaper och färdigheter och personlighetsutveckling, men också 

påverkan av den fysiska miljön (Andersson 2001). 

    I en departementsskrivelse ”Åtgärder mot klotter” (Ds 2001:43) framställs 

argument för behovet av en ny reform när det gäller klottret i Sverige. År 2000 

utgjorde klotterbrotten en femtedel av alla anmälda skadegörelsebrott, men man 

menar att det är fastställt att denna siffra inte stämmer utan att brotten i 

verkligheten är fler. I skrivelsen framhålls att klotter ofta skapar otrivsel för dem 

som passerar genom ett nerklottrat område och att klotter i förlängningen kan leda 

till ökande förfall och brottslighet i området. Då inte ett nerklottrat område 

saneras direkt lockar det till sig fler klottrare och klottret i området riskerar att bli 

värre menar man. Nerklottrade områden undviks också av allmänheten och på 

detta sätt minskar den naturliga, informella övervakningen. Konsekvensen av 

detta blir att potentiella gärningsmän lättare kan klottra mer eller begå andra brott 

på en sådan plats (Ds 2001:43). 

    ”Stockholmsungdomar som klottrar” (Sundell, 2002) är en forsknings- och 

utvecklingsrapport i tre delar. Första delen är en sammanfattning av den tidigare 

forskning som gjorts om klottrare i graffitikulturen. Klottraren är oftast av manligt 

kön och är med få undantag mellan 14 och 20 år. Tre motiv till att tillhöra 

graffitikulturen framhålls: konstnärligt intresse, att det är roligt/spännande och att 

det ger uppmärksamhet (ibid.). 

     I andra delen av rapporten lyfts resultaten från den drogvaneinventering som 

gjorts i Stockholmsområdet under år 2002 fram. Den visar att 16 procent av 

eleverna i årskurs nio i Stockholms grundskolor klottrade eller gjorde olaglig 

graffiti under det året. Ganska få, ca fyra procent, gjorde det fler än 10 gånger 

(ibid.). Denna studie inkluderade alltså inte årskurserna sju och åtta vilket min 

studie gör. Klottrarna fanns i alla stadsdelar, socialgrupper och familjetyper. 

Studien visade också att den grupp elever som klottrade var mer kriminella också 

i andra avseenden, än den grupp som inte klottrade. Den kriminalitet som 

hänsyftas var t ex stölder och droganvändning (ibid.). 

     Den tredje delen av rapporten är en studie i sig, där sju ungdomar som klottrar 

eller har klottrat har intervjuats. De tre motiven (se ovan) till att tillhöra 

graffitikulturen bekräftas i denna studie, liksom att klottrare kan ha många olika 

bakgrunder och stilar. De som intervjuats menade dock, till skillnad från 
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resultaten av drogvaneinventeringen, att graffitikulturen inte med automatik 

innebar annan kriminalitet också (ibid.). 

     I Brottsförebyggande rådets senaste rapport ”Ungdomar och brott 1995-2005” 

(Brottsförebyggande rådet, 2006) har man använts sig av 

självdeklarationsundersökningar som gjorts i årskurs 9 vartannat år sedan 1995. 

BRÅ redovisar att en femtedel av de ungdomar som varit med i undersökningarna 

klottrat eller medvetet förstört något som inte varit deras eget. Klotter definieras i 

självdeklarationsformulären som att rita ”tags” eller annat med tusch eller 

sprayfärg. De visar också att klotter och vandalism minskat sedan 1995, medan de 

mer allvarliga skadegörelsebrotten fortsatt ligger på en ganska låg och konstant 

nivå (Brottsförebyggande rådet, 2006). 
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Teoretiska perspektiv 

Miljöpsykologi 

Det teoretiska område jag valt för att analysera materialet från min undersökning 

är miljöpsykologin. Teorierna på detta område passade väl in på mitt material och 

på min ansats. De behandlar både fysisk miljö och beteende och relationerna 

mellan dessa. 

     I denna framställning använder jag mig av boken Environmental Psychology 

(Bell et al., 2001) som är en omfattande sammanställning av teorier, perspektiv 

och forskning inom ämnet miljöpsykologi. Till viss del används också 

Stadsbarndom (Rasmusson, 1998) en studie där miljöpsykologiska aspekter 

använts. De teorier och begrepp som används kursiveras i denna text för att 

underlätta för läsaren. Översättningar från engelskan är mina egna, de engelska 

benämningarna står i parentesen efter översättningen. 

     I Environmental Psychology (Bell et al., 2001) definieras miljöpsykologi som 

undersökandet av relationerna mellan beteende och erfarenhet och byggda och 

naturliga miljöer. Det som karakteriserar miljöpsykologin är främst att miljö-

beteende relationer utgör en väsentlig del av forskningen, att miljö-beteende 

relationer är en ömsesidig eller en tvåvägs relation, att innehållet i teorierna inom 

fältet främst kan härledas från tillämpad forskning, att fältet är tvärvetenskapligt 

och internationellt till sin natur och att den står bakom en metodologi där idéer 

och motiv från olika håll förenas (ibid.). 

     I den tidiga miljöpsykologiska forskningen användes en naturvetenskaplig 

modell med en strikt uppdelning mellan stimulus eller den fysiska världen och 

respons eller reaktion från individen. På senare tid används dock alltmer en 

kvalitativt inriktad miljöpsykologi som har individens upplevelser och 

meningsskapande i fokus. Denna kvalitativa inriktning gör att även sociala 

miljöaspekter blir viktiga och intressanta att behandla (Rasmusson, 1998). 

     Rasmusson (1998, sid. 96) sammanfattar ett sätt att se på miljöpsykologin som 

flera andra forskare också ställt sig bakom. Denna sammanfattning är följande: 

 

Miljöpsykologin representerar ett interaktionistiskt synsätt. Samspelet 

betraktas som ett dynamiskt utbyte mellan människa och miljö; människor 
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påverkar och påverkas av sin miljö. Individen utvecklas genom att söka 

erfarenhet och kunskap om sin miljö – såväl den sociala som den fysiska. 

Hon utforskar och prövar den. Miljön är objekt för hennes 

förändringsarbete vilket syftar till att anpassa den efter hennes behov och 

förutsättningar. Förändringsarbetet utvecklar människans olika egenskaper. 

Samtidigt påverkar miljön människan i en direkt mening genom att den 

anger förutsättningar och bestämmer gränser. Denna påverkan samvarierar 

med individens egenskaper. Samma miljö får olika effekter på olika 

individer, liksom olika miljöer kan ge samma effekt på olika individer. 

Miljön upplevs inte på samma sätt av alla individer utan var och en 

”konstruerar” sin egen omvärld. 

 

Social och fysisk miljö är enligt Rasmusson (1998) svåra att skilja ifrån varandra, 

de ingår i ett ständigt växelspel. I denna undersökning avser sociala aspekter 

elevernas samspel med varandra, deras relationer, sociala liv och deras 

observationer av människor som vistas på skolan. De fysiska aspekterna är den 

konkreta fysiska miljön, det eleverna och andra som vistas på skolan kan se och ta 

på. 

 

Beskrivning av teorier 

De miljöpsykologiska teorier jag använder mig av är Barkers Ekologiska 

Perspektiv (Barker’s Echological Perspective) och Understimuleringsperspektivet 

(The Understimulation Perspective). 

     Barkers Ekologiska Perspektiv är en teori som enligt Bell et al. (2001) har 

arbetats fram av forskaren Roger Barker och hans kollegor. De har bland annat 

gjort en jämförelse mellan beteende-uppsättningar i en stad i England och en stad 

i USA (Bell et al., 2001). 

     Konceptet beteende-uppsättning (the behavioral setting), beskrivs som 

allmänna platser (t ex kyrkor) eller tillfällen (t ex aktioner) som frammanar sina 

egna typiska beteendemönster. I modellen står beteende-uppsättningens påverkan 

på beteendet hos en stor mängd individer i fokus. Denna påverkan på beteendet 

benämns det extra-individuella beteendemönstret (the extra-individual behavior 

pattern). Det unika med Barkers ansats menar författarna är att beteende-
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uppsättningen är ett väsen i sig själv, den existerar i verkligheten och har en fysisk 

struktur som förändras över tid (ibid.).  

     Teorin bygger på att olika typer av beteenden kan ske i olika typer av byggda 

rum. Om vi vet att det kulturella syftet med det byggda rummet är att det ska vara 

en kyrka, vet vi också att beteendet hos individerna som rör sig i rummet skiljer 

sig från hur det hade varit om rummet varit en idrottsanläggning eller en fabrik. 

De som stödjer teorin menar att det kulturella syftet existerar för att beteende-

uppsättningen består av det ömsesidiga beroendet mellan stående 

beteendemönster (standing patterns of behavior) och en fysisk miljö. Stående 

beteendemönster är kollektiva, snarare än individuella beteenden i en grupp. Om 

beteende-uppsättningen är ett klassrum på en kurs med föreläsningar, skulle de 

stående beteendemönsterna inkludera föreläsning, lyssnande, sittande, 

observerande osv. (ibid.). 

     De stående beteendemönsterna är oberoende av den fysiska miljön, då den 

finns kvar när individerna lämnat den, men strukturen i de stående 

beteendemönsterna och den fysiska miljön liknar varandra eller är så kallat 

synomorfiska (synomorphic). Tillsammans skapar de beteende-uppsättningen. Om 

något ändras antingen i de stående beteendemönsterna eller i den fysiska miljön 

förändras beteende-uppsättningen (ibid.). 

     Kritik som framförts mot Barkers ekologiska perspektiv har varit att det kräver 

fallstudier i det verkliga livet. Detaljerade kausalsamband kan inte studeras i ett 

laboratorium, även om viss laboratorieforskning om ekologiskt-psykologiska 

principer genomförts. Då inte variabler kan kontrolleras vetenskapligt kan studier 

av beteenden i det verkliga livet vara svåra att tolka. Teorin har också så stor 

räckvidd att det är svårt att göra specifika förutsägelser om enskilda personers 

beteende och att kunna bekräfta dessa förutsägelser. Teorin behandlar 

gruppbeteende och förutsäger inte individuellt beteende lika bra som andra teorier 

(ibid.). 

     Understimuleringsperspektivet fokuserar enligt Bell et al. (2001) på att många 

miljö-beteendeproblem är ett resultat av understimulering. Studier om sensoriell 

förlust (sensory deprivation) föreslår att individer som förlorat all sensoriell 

stimulering kan få stark ångest och andra psykologiska problem. Några teoretiker 

menar, med bakgrund av studier som gjort kring understimulering, att miljön 

ibland behöver göras mer komplex och stimulerande för att återupprätta känslan 
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av spänning och känslan av att tillhöra till individens uppfattning av sin miljö. 

Bland annat finns dokumenterad forskning om att understimulering kan ha 

skadliga effekter på unga individers mognadsprocess (Bell et al., 2001). 

     Trots att stadsmiljöer ofta bedöms vara en överstimulerande social miljö, 

menar flera forskare att invånare i stadsmiljöer kan bli utsatta för en 

understimulerande fysisk miljö. A. E. Parr är en forskare som enligt Bell et al. 

(2001) påstod att fält, skogar och berg består av oändliga variationer av visuellt 

stimulerande mönster medan samma mönster ofta upprepas om och om igen på 

varje gata i en stad. Han menade att de stora skyskraporna längs gatorna och 

miljön inomhus i moderna fönsterlösa byggnader ger en känsla av inhägnande 

snarare än en känsla av att dras mot nästa horisont. Parr och andra forskare påstår 

också att denna brist på stimulering leder till att individen blir uttråkad och att 

understimuleringen på något sätt är ansvarig för sådana urbana problem som 

vandalism och ungdomsbrottslighet (ibid.). 

     Den kritik som framförts mot understimuleringsperspektivet har varit att 

perspektivet ensamt inte kan förutsäga vissa miljö-beteende relationer. Samma 

miljöer som undersökts och befunnits vara understimulerande har också kunnat 

vara överstimulerande, som t ex stadsmiljöer. Forskning har även visat att vissa 

avskalade miljöer kan verka avstressande (ibid.). 
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Den fysiska miljön på högstadieskolan 

Min beskrivning 

 
 

Skolan som är föremål för min undersökning är en tegelbyggnad. Huset är delvis 

byggt i souterrain så att framsidan och en del av baksidan har två våningsplan, 

medan man i en del av huset kan gå ut på markplan ifrån andra våningen. I huset 

finns tre ”trapphus” som leder upp till andra våningen. Det finns flera olika 

avdelningar i byggnaden som byggts ihop med långa korridorer. Tre utrymmen är 

avskilda för elevernas skåp. Två av dessa utrymmen liknar varandra då de 

innehåller många skåp som är placerade tillsammans i rader i stora rum 

avstyckade från korridorerna. I det tredje skåpsutrymmet som skiljer sig från de 

andra, är skåpen utplacerade längs väggarna i korridoren. Ett skåpsutrymme ligger 

på nedervåningen och de andra två på ovanvåningen. Längs korridorerna går 

dörrar in till klassrum, lärares arbetsrum och andra mindre smårum. 
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Byggnaden består av en stor, äldre del och en mindre, nybyggd del. Väggarna 

inomhus i den nya delen är orange tegelväggar och i den gamla delen vitmålade 

(och på några ställen vit- och rödmålade) cementblock. Golvet är av sten eller har 

plastmatta, trapporna är av sten med stålräcken och dörrarna är av stål eller av trä. 

Lamporna i korridorer och skåpsutrymmen är av lysrörstyp, möblemanget i 

korridorerna består av träbänkar och bord med stålben som på flera ställen sitter 

fast i golvet. På enstaka ställen finns det växter som står på golven och tavlor eller 

anslagstavlor på väggarna. Fönstren i den gamla delen av skolan är placerade så 

att lite ljus släpps in i korridorerna. 

     På nedervåningen i den äldre delen finns ett stort utrymme som nyligen blivit 

uppfräschat, där det finns en cafeteria med en liten kiosk, ett pingisbord, växter, 

några tavlor, stolar och flera runda bord. I en av de gamla korridorerna, den 

utanför bild- och musiksalarna är väggarna målade med bl a graffiti och andra 

målningar. 

 

 
 

Elevernas beskrivning 

De vanligaste orden eleverna använder när de beskriver den fysiska miljön på sin 

skola är ”tråkigt” och ”klotter”. De säger att det finns två olika slags väggar; 

tegelväggar och väggar med ljusa färger som gul och vit. En av eleverna menar att 

anledningen till att det är just de färgerna är att: ”annars säger de att man inte mår 

bra och sånt”. En av eleverna beskriver miljön såhär: 

 

Alltså, på dom mesta ställena på skolan är det fint och sånt, men vissa ser 

ju…mycket värre ut men… Rättså ljusa färger, där det är fint, där det är 

helt och inte någonting sånt, där är fint i alla fall. 
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De säger också att skolan har långa korridorer: ”…och sen så är det ganska stora 

korridorer och långa korridorer…” När en av eleverna beskriver hur hon upplevde 

skolan när hon kom dit första gången säger hon: 

 

Vi var här och hälsade på i sexan. Och då så vet jag bara att jag tyckte att 

det var väldigt mörkt och allting såg likadant ut och det, nej, jag tyckte det 

var ganska tråkigt […] men, det var väldigt mörkt. 

 

 

 
Eleverna berättar att det är klottrat på bänkar, bord och skåp. En del av borden är 

det hack i, på någon vägg har tapeten rivits ner. Någon tycker att lampor står och 

blinkar och att det är störande när de inte blir lagade, en annan påpekar att det är 

”snus och sånt överallt”. Flera av eleverna hade svårt att minnas hur det 

egentligen ser ut, vad det är för färger på väggarna, på golven och så vidare. En 

elev menade att han inte ”brukar inte gå och tänka på det så mycket”. 
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Eleverna fick även beskriva den plats där de har sina skåp. En av eleverna säger 

att det är ganska många skåp på samma ställe där hon har sitt skåp. 

 

Det är jättemånga skåp som står på rad efter varandra och det är väldigt 

trångt emellan skåpen, man har inte så mycket utrymme till att liksom 

kunna ta läxorna eller böckerna mellan lektioner, utan man får då turas om 

med den som man står bredvid så får den vänta med att ta sina grejer… 

 

Tre av eleverna beskriver att det ofta är smutsigt på golvet. Det kan vara att någon 

har hällt ut något på golvet eller att skräpet inte slängs i papperskorgarna. I övrigt 

säger de flesta att skåpen är nerklottrade eller förstörda på något sätt. 

     Vid skåpsutrymmena finns det också toaletter. ”Också sen har vi ju då fyra 

toaletter där också, två till killarna och två till tjejerna som inte är så jättefräscha 

men, det går ju.”, säger en av tjejerna. 

 

 

 

Drömskolan 

Eleverna ville att man skulle bli pigg av att komma till drömskolan. I den fysiska 

miljön ville eleverna ha en större och luftigare skola. De ville att skolan skulle 

vara fräsch, ny och ljus. Det skulle vara finare väggar, gärna med färger och 

mönster och de ville ha växter och blommor. Sköna stolar och datorer 

efterfrågades också. 

 

…mycket färger, lite mer mönster så det inte bara var såna tråkiga färger, 

fast mer, mer ställen där man kan sitta och ta det lugnt, typ på raster och 

så. Och mer växter och ja, men mycket färger framförallt, för det är ganska 
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skönt, eller vad man ska säga, inte bara liksom vita, tråkiga tegelväggar 

[…] Och så kanske man kunde få, ja också lite mönster och så. 

 

Eleverna ville också ha uppehållsrum där det skulle finnas biljardbord, dansmattor 

och ett rum där man kunde ta det lugnt. I utemiljön ville eleverna ha en skolgård 

med fotboll- och basketplan. De ville ha mer saker att göra på rasterna, till 

exempel något att engagera sig i. En av eleverna beskriver det såhär: 

 

Vi har ingen gård heller! Vi kommer ut också är där liksom bänkar 

och…asfalt! Och en liten kulle med träd på. Vi har ju ingenting, alltså dom 

tänker väl, ja men vi leker inte för vi går på högstadiet, nej det gör vi 

kanske inte, leker med Barbie och sånt, men alltså man vill ju ändå kunna 

göra någonting på rasterna och inte bara sitta inne och bara vänta på nästa 

lektion. Utan man vill ju, de säger att alla tonåringar bara sitter inne vid 

datan, men om vi då hade haft nåt roligt ute så hade vi gått ut och fått frisk 

luft […] och ja, sprungit och hoppat och allt vad vi skulle göra alltså 

såhära. 

 

Analys 

Enligt miljöpsykologins understimuleringsperspektiv kan miljö-beteendeproblem 

uppstå när individer befinner sig i en alltför avskalad fysisk miljö. Byggnationer 

med få fönster kan ge en känsla av instängdhet. Enligt Bell et al. (2001) kan 

miljön i byggda urbana områden ibland behöva göras mer komplex och 

stimulerande för att få individen att uppfatta sin miljö som spännande och som 

något individen tillhör. Dokumenterad forskning visar att understimulering kan 

har skadliga effekter på unga individers mognadsprocess (Bell et al., 2001).  

     Miljön på skolan som undersökts i denna studie är, som beskrivits ovan, en 

förhållandevis mörk miljö med kala långa väggar och med få variationer i 

möblemanget. Enligt understimuleringsperspektivet skulle elevernas berättelser 

om en ”tråkig” miljö kunna tolkas som att de inte stimuleras i tillräckligt hög grad 

av sin miljö. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att eleverna inte upplever 

sin miljö som spännande och att de inte upplever att de tillhör den skolmiljö de är 

satta i. Om en miljö som inte ger tillräckligt med stimulans har speciellt negativ 
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påverkan på unga människor är det särskilt beklagligt att denna miljö återfinns 

just i skolan. 

     Understimuleringsperspektivet talar också om skillnaden mellan 

understimulerande miljöer och naturlig miljö. Naturen beskrivs som en miljö med 

skogar, berg och fält med oändliga variationer av visuellt stimulerande mönster, 

medan understimulerande miljöer beskrivs som platser där samma mönster ofta 

upprepas om och om igen (Bell et al., 2001). 

     Denna beskrivning av en miljö där liknande mönster återupprepas stämmer väl 

in på mina observationer. Det är slående hur de beskrivningar eleverna gör av sin 

drömskola nedan överrensstämmer med teorins när det gäller vad som är visuellt 

stimulerande i en miljö. 

     Det faktum att eleverna även efterfrågar stimulans till aktivitet skulle kunna 

styrka att eleverna inte blir tillräckligt stimulerade av sin fysiska miljö. När det 

gäller inbjudan till fysiska aktiviteter i den fysiska miljön har skolan heller inte 

mycket att erbjuda. Det finns ett en cafeteria med ett pingisbord vilket eleverna 

som vistas där är glada för, men de efterfrågar mycket annat. 

 

Elevernas upplevelser av skolmiljön 

Platser där eleverna trivs bra 

När eleverna berättar om de platser där de trivs speciellt bra på skolan är det olika 

platser som beskrivs beroende på vilken elev som svarar. Någon tycker om att 

vistas vid sitt skåpsutrymme, en annan i cafeterian. En elev nämner expeditionen 

och eftersom expeditionen är en plats där eleverna inte brukar vistas blir jag 

förvånad och frågar varför just expeditionen är den plats där hon trivs. Hon säger: 

”Det är trevligt med fina stolar och fräscht… och ljust. [---] Fast jag är ju inte där 

så ofta men, det är mysigt där.” Någon tycker om ett av specialrummen, medan en 

av eleverna väljer ”ute” som den platsen han trivs på i skolan, han säger: ”Nej, 

men det är inte så fint inne precis, men ute är det ju till exempel […] när det är 

soligt och blåser bara jättelite så är det jättehärligt att vara ute.”. Gemensamt för 

de platser som beskrivs är dels trygghet, i form av att elevens kompisar också är 

där eller att vuxna vistas där. Dels tycker eleverna att den fysiska miljön är bättre 

på de platserna; det är mindre klotter och skadegörelse, det är nära ut, det är ljust 

eller det finns växter på platsen. 
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Platser där eleverna inte trivs 

Platserna eleverna säger att de inte trivs på är mer generellt beskrivna. Till 

exempel nämns ”kapprummen”, ”smala korridorer”, ”såna smårum” och ”vissa 

klassrum”. Gemensamma nämnare för platserna är att det är skräpigt, klottrat, 

stökigt, dålig ventilation och att vuxna sällan vistas på de platserna. 

 

 

 

Eleverna fick också beskriva de platser där de inte alls vill vistas. Skälen till att 

eleverna väljer dessa platser är mer sociala än dem som beskrivits i de tidigare 

frågorna. Till exempel vill några av eleverna inte gå till andra kapprum där de 

känner sig ovälkomna eller där de inte känner någon. Rent fysiska aspekter på 

platserna nämns dock, som till exempel att det är söndrigt, att det klottrats många 

fula saker där eller att det ”ser tråkigt ut”. En av eleverna nämner vissa toaletter 

som platser där hon inte alls vill vistas. De toaletterna är nedskräpade, 

nedklottrade och ”luktar lite såhär äckligt”. 

Påverkan från miljön? 

Tre frågor till eleverna handlade om hur de tror de påverkas av den fysiska miljön 

på skolan. Det kan vara svårt att sätta fingret på om man blivit påverkad av något 

eller inte och vad det i så fall är som ligger bakom detta, vilket också märks på 

elevernas svar. Även känslor kan vara svåra att beskriva och skilja ut. Därför vill 

jag inte påstå att elevernas svar odelat kommer som en konsekvens av just den 

fysiska miljön på skolan, men jag vill ändå redovisa deras svar. 
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     På frågan, om de upplevt att miljön påverkat dem positivt någon gång, var det 

flera av eleverna som svarade att de inte upplevt det. De som menade sig ha blivit 

positivt påverkade hänvisade till sociala aspekter som kompisar och lärarnas 

bemötande. Till exempel sa en av eleverna: 

 

Det är i så fall kompisarna som man blir glad av alltså om dom är schyssta 

och så. Menar du miljön så finns det nog bara det rummet däruppe som jag 

tycker är snyggt. Alla andra är förstörda och sånt. 

 

 

 

Flera av eleverna menade att de blir negativt påverkade i skolan när de inte trivs 

så bra där på grund av överdriven nedsmutsning och klotter som innehåller fula 

ord och annat negativt. En elev menade att han kunde bli deppig och ledsen av det 

medan en annan inte tyckte att han blev negativt påverkade eftersom han inte 

brukade tänka på hur miljön ser ut. En annan elev lyfte fram att hon blir negativt 

påverkad när det blir kaos på skolan för att brandlarmet sätts igång p g a 

skadegörelse: 

 

…det är när det är folk som sätter på brandlarmet och sånt alltså, det är ju 

onödigt också måste man gå ut från lektionen så har man kanske ett prov 

så måste man verkligen va därinne och lära sig mer grejer, så istället så ska 

man gå ut […] Så det är ju inte så himla roligt, tänk då kunde jag lika bra 

varit hemma och pluggat på min läxa hemma istället. 

 

Eleverna fick också beskriva känslor som de får av att vara i den fysiska miljön på 

sin skola. De flesta kan identifiera känslor som ”trött”, ”hängig”, ”jobbigt”, 

”tråkigt”. Någon säger att han kan ha många olika känslor i skolan: 
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Att vara på skolan eller inne i skolan så […] är det ju blandade känslor, det 

är ju kompisar och flickvänner och saker som hänt eller saker som ska 

hända eller ja, det är lite olika. Men själva skolan är, det är väl, nästan bara 

negativt. 

 

 

Analys 

Understimuleringsperspektivet som beskrivs ovan kan också användas för att 

förstå elevernas upplevelser av den fysiska miljön på skolan. Jag skulle anse det 

vara rimligt att anta att elevernas beskrivningar av att de trivs där det är ljust, nära 

ut och där det finns växter är de platser där stimuleringen från den fysiska miljön 

är större än på de platser där de inte trivs. Eleverna beskriver de platser där de inte 

trivs mer generellt än plaster där de trivs. Det skulle kunna tyda på att de har svårt 

att beskriva varför de inte trivs på just den platsen när miljön som den är där finns 

på större delen av skolan. ”Smala korridorer”, ”vissa klassrum”, ”såna smårum” 

och ”kapprummen” utgör tillsammans en ganska stor del av skolan. Kanske är det 

så att eleverna inte trivs med den fysiska miljön på det stora hela och att platserna 

de trivs på faktiskt är ovanliga? Så framstår det i alla fall då någon beskriver en 

plats där hon knappt vistas (expeditionen) och en annan inte kommer på någon 

plats inomhus alls. När vi pratar om vilka känslor de får av skolans miljö som 

helhet använder de ord som ”trött”, ”hängig”, ”jobbigt” och ”tråkigt”. En av dem 

beskriver komplexitieten i detta väl när han säger att när han är på skolan kan han 
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få mycket blandade känslor, men att när det gäller själva skolan är det nästan bara 

negativa känslor. Detta skulle kunna vara ett sätt att beskriva känslor av 

understimulering. 

     Förmodligen är detta dock inte den enda anledningen till att de trivs eller inte 

trivs på en plats på skolan. Eleverna lyfter också fram flera sociala aspekter på 

varför de trivs eller inte trivs på en plats. Inom miljöpsykologin poängteras att 

sociala och fysiska aspekter i miljön ingår i ett växelspel med varandra och är 

svåra att skilja åt (Rasmusson, 1998). Den påverkan eleverna upplever från miljön 

är främst av social natur, saker som händer omkring dem kan pigga upp dem eller 

stressa dem. Även klottret, som lyfts fram som en anledning till vantrivsel, tycks 

vara en företeelse som ingår i ett växelspel mellan fysisk och social miljö. Å ena 

sidan är klottret som sådant något som smutsar ner och gör en miljö mörkare, å 

andra sidan kan klottret innehålla ord som väcker olika slags känslor. 
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Klotter och skadegörelse 

 
 
Omfattningen av klotter och skadegörelse 

Av de sex elever jag intervjuade var det fem som någon gång hade klottrat på 

skolan. Flera av dessa elever påpekar att han inte gjort någon ”större grej” och han 

säger: ”Såna smågrejer det gör ju nästan alla, jag är nittionio procent säker på att 

nästan alla gör det.” 

     Nedan följer en redovisning av de resultat jag kom fram till när det gäller 

omfattningen av klotter och skadegörelse bland eleverna på skolan. 

     Av de 138 elever som deltog i enkätundersökningen hade 68 procent klottrat 

på sin skola och 28 procent utfört skadegörelse där. Det kan noteras att skillnaden 

mellan tjejer och killar när det gäller klotter är 30 procentenheter och när det 

gäller skadegörelse nästan 20 procentenheter. Fler av tjejerna har klottrat än av 

killarna, medan killarna utfört skadegörelse i högre grad än tjejerna. 

 
Tabell 1. Andel (i procent) och antal elever som klottrat eller utfört skadegörelse på skolan. 

Totalt Tjej 

(%) 

Tjej 

(N=67) 

Kille 

(%) 

Kille 

(N=71) 

Alla 

(%) 

Alla 

(N=138) 

Klotter 84 56 54 38 68 94 

Skadegörelse 19 13 37 26 28 39 
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I årskurs sju har två tredjedelar av eleverna klottrat. En fjärdedel har utfört 

skadegörelse. Dubbelt så många tjejer som killar har klottrat någon gång på 

skolan. Ungefär lika många killar som tjejer har utfört skadegörelse av eleverna i 

årskurs sju. 

 

Tabell 3. Andel (i procent) och antal elever i årskurs 7 som klottrat eller utfört skadegörelse. 

Årskurs 7 Tjej 

(%) 

Tjej 

(N=27) 

Kille 

(%) 

Kille 

(N=26) 

Alla 

(%) 

Alla 

(N=53) 

Klotter 89 24 42 11 66 35 

Skadegörelse 26 7 23 6 25 13 

 

I årskurs åtta är andelen elever som har klottrat och andelen elever som utfört 

skadegörelse ganska lika motsvarande andelar i årskurs sju. Också andelen tjejer 

och killar som har klottrat är liknande även om fler killar har klottrat i åttan än i 

sjuan. 

     Över en tredjedel av killarna i åttan har någon gång utfört skadegörelse, en 

högre siffra än i årskurs sju. Andelen tjejer i åttan som någon gång utfört 

skadegörelse är mindre än motsvarande andel i sjuan.  

 

Tabell 4. Andel (i procent) och antal i årskurs 8 som klottrat eller utfört skadegörelse. 

Årskurs 8 Tjej 

(%) 

Tjej 

(N=21) 

Kille 

(%) 

Kille 

(N=27) 

Alla 

(%) 

Alla 

(N=48) 

Klotter 90 19 54 15 69 33 

Skadegörelse 14 3 35 9 25 12 

 

I årskurs nio är andelarna elever som har klottrat respektive utfört skadegörelse 

större än i årskurs sju och åtta, även om skillnaden när det gäller klottret är liten. 

Motsvarande skillnad bland dem som utfört skadegörelse är 13 procentenheter. 

Tjejer och killar i nian har klottrat ungefär lika mycket, skillnaden när det gäller 

skadegörelse är dock större. Nästan två tredjedelar av killarna i nian har någon 

gång utfört skadegörelse. I en jämförelse mellan andelen killar som utfört 

skadegörelse i åttan respektive i nian är det 26 procentenheter fler som gjort det av 

killarna i nian. Bland tjejerna i sjuan och nian är det tvärtom en mindre andel 

tjejer i nian som utfört skadegörelse än i sjuan. 
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Tabell 5. Andel (i procent) och antal elever i årskurs 9 som klottrat eller utfört skadegörelse. 

Årskurs 9 Tjej 

(%) 

Tjej 

(N=19) 

Kille 

(%) 

Kille 

(N=18) 

Alla 

(%) 

Alla 

(N=37) 

Klotter 68 13 72 13 70 26 

Skadegörelse 16 3 61 11 38 14 

 

Analys 

Enligt Bell et al. (2001) påstår bland andra A. E. Parr, en forskare inom 

miljöpsykologin och en företrädare för understimuleringsperspektivet, att brist på 

stimulering i den fysiska miljön kan leda till känslor av att vara uttråkad. Denna 

understimulering kan enligt Parr vara en anledning till vandalism och 

ungdomsbrottslighet i stadsmiljöer (Bell et al., 2001). Mina resultat från 

enkätundersökningen skulle potentiellt kunna stödja att så är fallet beroende på 

om skolans fysiska miljö är en sådan understimulerande miljö som perspektivet 

beskriver. I så fall visar mina resultat att klotter och skadegörelse, enligt mina 

definitioner, är vanligt i den understimulerande miljö som finns på skolan. 

     Den miljöpsykologiska teorin Bell et al. (2001) lyfter fram som kallas Barkers 

ekologiska perspektiv kan även den tillämpas här. Forskarna påstår att olika 

byggda rum frammanar sina egna typiska beteendemönster och har ett kulturellt 

syfte. Detta fenomen kallas för beteende-uppsättningar (behavioral settings) (Bell 

et al., 2001). I detta fall skulle högstadieskolan kunna vara detta byggda rum som 

har ett eget typiskt beteendemönster (det extra-individuella beteendemönstret) 

som en stor mängd människor påverkas av. 

      Enligt Bell et al. (2001) består beteende-uppsättningen av två fenomen som är 

ömsesidigt beroende av varandra; den fysiska miljön och kollektiva stående 

beteendemönster. Tillsammans utgör de bakgrunden till det kulturella syftet med 

beteende-uppsättningen (Bell et al., 2001). På skolan där jag gjort min 

undersökning skulle de stående beteendemönstren inkludera allt det som en stor 

mängd individer gör där. Mina resultat från enkätundersökningen visar att den 

klart större delen av eleverna, 68 procent d v s 94 elever av 138 någon gång har 

klottrat och en mindre del, 28 procent d v s 39 elever av 138 någon gång har utfört 

skadegörelse på sin skola. Klottret och skadegörelsen förekommer bland elever i 

alla tre årskurserna och både bland tjejer och killar. Detta skulle stödja påståendet 
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att klotter och skadegörelse är en del av de stående beteendemönster i förhållande 

till den fysiska miljön som finns på skolan.  

 

Skäl, anledningar och förklaringar 

En känsla av att vara uttråkad 

Eleverna gav olika slags anledningar till varför klotter och skadegörelse 

förekommer på skolan. Anledningarna som gavs var ganska lika oberoende av om 

eleverna förklarade klotter och skadegörelse i allmänhet på skolan eller sitt eget 

klotter (ingen av intervjupersonerna hade utfört någon direkt skadegörelse) på 

skolan. Ett av skälen som gavs var att de känner sig uttråkade. Någon beskrev det 

såhär: ”Så kanske man har tråkigt så sitter man bara där och vet inte vad man ska 

göra så blir det att man ritar också…” Detta var en förklaring som utvecklades då 

en av eleverna beskrev hur det kan vara när hon känner sig uttråkad under en 

lektion: 

 

När jag skriver på bänken så tycker jag det känns så himla, det känns alltså 

så som, man kollar runt såhär om det kommer någon lärare liksom, så det 

är liksom ändå bara den lilla grejen känns spännande eller vad man ska 

säga alltså såhära och liksom göra någonting som man inte får, och såhära 

[…] i alla fall när det gäller mig har det någonting med att det är typ 

spännande och liksom såhär… 

 

Medräknat de förklaringar jag fick ut av klotterplanken, som jag satte upp på 

toaletterna på skolan, är detta en förklaring till klottret som flera elever uppger. På 

klotterplanken stod det t ex ”För att man är uttråkad, vad annars?!” eller ”Skolan 

suger, behöver piffas upp med lite klotter”. Klottret blir alltså en väg ut ur en 

situation där eleverna har tråkigt, som vänder situationen och gör den spännande 

istället. 

Analys 

Enligt understimuleringsperspektivet som beskrivs ovan, kan brist på stimulering i 

den fysiska miljön leda till känslor av att vara uttråkad. Denna understimulering 

kan enligt Parr vara en anledning till vandalism och ungdomsbrottslighet i 

stadsmiljöer (Bell et al., 2001). I mitt material är det uppenbart att eleverna 
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upplever sig ha tråkigt och det skulle kunna vara så att eleverna genom klottret 

och skadegörelsen är ute efter att göra miljön mer stimulerande. Eleverna ser till 

att skapa sina egna mönster på en omgivning som annars inte ger dem något 

positivt. Om klottret och skadegörelsen finns där blir miljön plötsligt mer 

spännande. Då eleverna fick frågan om de ville att klottret skulle försvinna från 

skolan var majoriteten tveksamma till detta. De tror att skolan skulle bli finare 

utan klotter, men de menar ändå att det skulle ha saknats något om det inte hade 

funnits. En av dessa elever säger: 

 

…man vill ju nästan ha det såhär för det är så man är van vid det […] så 

kan man sticka till någon och snacka, eller prata om saker ’oh där står det’ 

och då kanske man kan skriva om någon annan eller nåt såntdär, så vet de 

inte vad det är och det är ju rätt roligt. 

 

Eleven beskriver att klottret ger en spänning som han skulle sakna om det helt 

försvann vilket skulle kunna stödja tanken om att eleverna klottrar för att öka 

stimuleringen från den fysiska miljön. 

 

Bara något man gör? 

Det andra skälet som framkom var något som en av eleverna beskrev såhär: 

”…alltså man tänker inte på det. Har man en penna i handen så sitter man och 

ritar lite på väggarna […] alltså man tänker inte på det.” Eleven tycks beskriva 

något som hon inte hittar ord för att förklara. Kanske förklarar en annan elev det 

bättre när hon säger: 

 

…de som kanske såhär sparkar in skåpen vet ju kanske att det är fel och att 

det är skadegörelse, men dom […] tänker nog inte såhär ’oh, nu gör jag 

skadegörelse’ för de bryr sig kanske inte. 

 

Eleverna berättar om klottret och skadegörelsen som något som bara händer och 

som något som inte berör dem så mycket. 

     En tredje aspekt på denna förklaring skulle kunna vara denna: 
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Alltså lärarna har ingen koll! […] alltså vi har ingenting att hitta på om 

man säger så. Då blir det att man hittar på skit istället och ingen av lärarna 

bryr sig om man gör det så då kan man ju lika gärna fortsätta. 

 

Denna elev tycks vilja förklara att klotter och skadegörelse förekommer för att 

eleverna upplever att de inte har något att göra och att det också ibland kan verka 

som att det är tillåtet. 

     En fjärde aspekt som också kan vara relevant för denna förklaring är att 

eleverna beskriver att klotter och skadegörelse förekommer där det redan finns 

sedan tidigare. Såhär förklarar sig en elev: 

 

Och ja, är väggen redan ritad på så fortsätter ju någon annan. [---] Där är ju 

en bänk och den har liksom, den väggen är alltid klottrad på jättemycket. 

Så sitter man där också ritar man, på väggen. […] Omedvetet. 

Analys 

Enligt Barkers ekologiska perspektiv som beskrivits mer ingående ovan bildar 

stående beteendemönster och den fysiska miljön i ett byggt rum en beteende-

uppsättning som är unik för varje plats. På skolan där jag gjort min undersökning 

skulle de stående beteendemönstren inkludera allt det som en stor mängd 

individer gör där. I analysen ovan föreslås att mitt insamlade enkätmaterial pekar 

på att klotter och skadegörelse ingår som beståndsdelar i detta stående 

beteendemönster på skolan. Det skulle innebära att man enklare uttryckt kunde 

säga att klottret och skadegörelsen ingår i den kultur som bestämmer hur de som 

befinner sig på högstadieskolan bör bete sig. Kanske blir det då lättare att förstå 

varför eleverna förklarar klottret som något som de inte tänker på, som de gör 

omedvetet, som för dem kan verka tillåtet att göra eller som något som de inte 

behöver bry sig så mycket om. Är det inte så de flesta av oss skulle förklara saker 

som vi gör för att vi ingår i en kultur där alla gör så? 

 

Socialt samspel 

Den tredje och sista kategorin med anledningar innehåller förklaringar som syftar 

på det sociala samspelet eleverna emellan. De menar att de klottrar för att framstå 

som tuffa eller coola, för att de är ”jättekära” och vill visa det, för att förstöra för 
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någon annan eller för att de vill berätta eller säga något som de inte vågar stå för 

så att de kan säga det rakt ut. När en av killarna radar upp olika anledningar till att 

han klottrar säger han: ”Jobbigt, irriterad över någonting, sur över någonting, 

ledsen, glad, kär, jag vet inte… Allt möjligt.” 

     På klotterplanken var detta också en förklaring som eleverna hade skrivit flera 

gånger. Eleverna hade bland annat skrivit: ”Man vill uttrycka sitt namn och sina 

känslor.” eller ”För man vill alltid skriva den man gillar.” 

Analys 

Detta pekar på att eleverna använder miljön i sitt sociala samspel. Som jag tagit 

upp ovan, står miljöpsykologin för ett synsätt där man påstår att den fysiska och 

den sociala miljön ingår i ett ständigt växelspel med varandra (Rasmusson, 1998). 

Utifrån detta skulle elevernas svar kunna tolkas som att miljön på skolan fyller en 

funktion för eleverna på så sätt att de, genom att klottra eller utföra skadegörelse 

där, kan kommunicera med varandra. 
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Upplevelser av skolpersonalen 

De vuxnas reaktioner enligt eleverna 

Ingen av de intervjuade eleverna tror att de vuxna på skolan trivs i den fysiska 

miljön där. De tror att lärarna mår ganska dåligt av klottret och skadegörelsen och 

tycker till och med synd om dem för att deras arbetsmiljö ser ut som den gör. 

”Man ska ju inte behöva komma till ett ställe och bara känna usch!”, uttrycker en 

elev. En annan säger: 

 

…alltså de, rektorn och de, jag tror inte de riktigt förstår hur dåligt lärarna 

mår, kanske för att de är ju inte ute i klasserna på samma sätt alltså, de är 

ju inte ute i skolan lika mycket, så de tänker nog inte på att de faktiskt 

jobbar i den miljön hela tiden. 

 

Det framkommer också att lärarna kan uttala sig negativt om eleverna och skylla 

den dåliga skolmiljön på dem. Ett exempel på det är: ”Jag tror de tycker att det är 

ganska tråkigt, jag tror de tycker det i alla fall, men de tycker liksom, jag tror de 

tycker att det är vi som gör det så tråkigt för att vi, det kanske det är också, men, 

ja.” 

     Eleverna upplever att de vuxna reagerar olika på den fysiska skolmiljön. De 

säger att några blir arga medan andra verkar vara trötta på det så att de inte säger 

till längre. Några av lärarna säger till om förstörelsen, andra gör inte det. Någon 

elev menar att de vuxna inte går runt så mycket på skolan så han vet inte riktigt 

hur de reagerar. 

Analys 

Enligt Barkers ekologiska perspektiv (Bell et al., 2001) är det stora flertalet som 

vistas i det rum som har en viss beteende-uppsättning på något sätt en del av 

samspelet mellan de stående beteendemönstren och den fysiska miljön där. På 

högstadieskolan skulle det innebära att en del av det stående-beteendemönstret är 

att de vuxna beter sig på ett visst sätt gentemot eleverna. Elevernas berättelser kan 

tolkas som att lärarna håller eleverna ansvariga för det klotter och den 

skadegörelse som förekommer. Det ekologiska perspektivet föreslår att det inte 

bara är eleverna som är ansvariga för att klotter och skadegörelse har blivit en del 
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av det kulturella syftet med högstadieskolan, även om det är eleverna som står för 

just de beteendena. 

     Understimuleringsperspektivet (ibid.) bekräftar här Bakers ekologiska 

perspektiv genom att tillföra den fysiska miljöns påverkan. Enligt Bell et al. 

(2001) är de miljöpsykolgiska teorierna inte skilda från varandra utan de menar att 

det är troligt att de kan samspela med varandra. Eleverna blir påverkade av en 

miljö som ger dem en känsla av att vara instängda och uttråkade, en miljö de inte 

själva har valt. Elevernas berättelser om att de vuxna klandrar eleverna för den 

dåliga miljön skulle då kunna tolkas som att eleverna orättvist får skulden för 

något som de ensamma inte kan klandras för.  

 

Skillnader jämfört med tidigare skolor 

Tre av sex elever hade klottrat på tidigare skolor, två av dem på skolor som finns 

på samma ort som deras högstadieskola. De påpekar dock båda att klottret där var 

betydligt mer begränsat för att lärarna hade bättre kontroll på vad eleverna gjorde. 

Den tredje eleven som klottrat på en tidigare skola hade gjort det på en skola i en 

storstad. Hon förklarar sig med att hon hade en svår social situation och 

poängterar att hon fick ta konsekvenserna av att hon klottrat t ex möten med 

rektor mm.  

    Ett par av eleverna tycker att lärarna inte är tillräckligt stränga på den 

nuvarande skolan. De tycker inte att de visar tillräckligt att de bryr sig om vad 

eleverna gör. En elev uttrycker: ”…i början så var det ju väldigt mycket, att det 

nästan verkade som att man fick klottra, det var ingen som gjorde någonting åt 

det…”. 

     Två andra elever tar upp att de var mindre när de gick i den andra skolan. Då 

brydde de sig mer om vad läraren sade. Nu tycker de att de har mindre respekt för 

läraren och att de har ett trotsigare beteende gentemot dem. En tredje elev 

tillägger att hon tyckte att läraren kände henne bättre på den tidigare skolan och 

att hon därför brydde sig mer om vad den läraren sade. 

     En annan skillnad från den tidigare skolan tycker två av eleverna är att de var 

tvungna att gå ut på rasterna förr. Det fick inte vara inomhus och dessutom ville 

de vara ute och röra på sig då. En av eleverna fick frågan om inte elever vill vara 

ute på rasterna nu. Han svarade då att det inte finns någonstans på skolan där man 
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kan gå ut och ägna sig åt aktiviteter, men att han tror att flera elever säkert hade 

gjort det om det hade funnits. 

Analys 

Enligt Barkers ekologiska perspektiv (Bell et al., 2001) skulle elevernas 

beskrivningar av sina tidigare skolmiljöer kunna tolkas som att beteende-

uppsättningarna var andra på de skolorna eftersom klotter och skadegörelse inte 

kunde fortgå på samma sätt där som stående beteendemönster i förhållande till 

den fysiska miljön.  Elevernas beskrivningar av skillnader skulle kunna tolkas 

som att klottret och skadegörelsen ledde till värre konsekvenser tidigare och att de 

hade mer respekt för läraren och lyssnade mer på vad denne sade när de var 

mindre. Tolkningen att beteende-uppsättningarna var andra på deras tidigare 

skolor stärks av dessa beskrivningar. De visar också på ytterligare stående 

beteendemönster i förhållande till den fysiska miljön som finns på 

högstadieskolan. Bland annat skulle bristfällig aktivering under rasterna, dåliga 

relationer till lärare och sällsynta sanktioner mot klottrare och skadegörare kunna 

vara stående beteendemönster på högstadieskolan som samverkar med den fysiska 

miljön mot en beteende-uppsättning där också klotter- och skadegörelsebeteenden 

ingår. 

 

Förväntningar 

Alla eleverna känner förväntningar från de vuxna på skolan att de inte ska klottra 

eller utföra skadegörelse. De kommenterar dock förväntningarna på olika sätt. En 

av eleverna tror att de vuxna förväntar sig att eleverna ska vara som de själva var 

när de gick i skolan, det tycker hon inte är riktigt rimligt. Hon säger: ”Så säger de 

’när jag var ung’ […] det är ju inte samma nu som när de var unga, men jag tror 

att de förväntar sig av att […] det är ju så fel kan ni inte bara förstå det!” En annan 

elev menar att förväntningarna är för högt ställda för att skolan är alldeles för stel 

och tråkig: 

 

Ja, man kunde tagit […] alltså mer avslappnande […] det är så stelt och 

tråkigt, man försöker sitta varje timme och lyssna och koncentrera sig och 

göra som de säger och skriva och sånt, det blir så jobbigt i längden, man 

orkar inte det. 
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En tredje elev tror att de vuxna tror att de vet vilka som klottrar och utför 

skadegörelse, men hon menar att de vuxna inte tror det om henne. 

     Enligt eleverna verkar de vuxna förvänta av eleverna att de inte ska klottra 

eller utföra skadegörelse utan att de ska förstå att det är fel och istället koncentrera 

sig på skolarbetet. De vuxna verkar också förvänta sig att det bara är en viss grupp 

av elever på skolan som klottrar eller utför skadegörelse. 

Analys 

Enligt Barkers ekologiska perspektiv (Bell et al., 2001) skulle elevernas 

beskrivningar kunna tolkas som att de vuxna förväntar sig ett annat kulturellt syfte 

med högstadieskolan än det som framträder i mitt material. En av eleverna 

beskriver det som att de vuxna förväntar sig att det ska vara som det var förr när 

de vuxna var elever. Då mitt material tolkas ur Barkers ekologiska perspektiv 

pekar det på att skolan har en viss beteende-uppsättning som alla som vistas på 

skolan har del i. Det skulle i så fall betyda att de vuxna förväntar sig att de ska 

befinna sig i en beteende-uppsättning medan de i själva verket befinner sig i en 

annan. De skulle i sådant fall leva med två olika kulturella syften med samma 

rum. Det ena skulle vara en skola där elever inte klottrar eller utför skadegörelse 

utan koncentrerar sig på skolarbetet, samma kulturella syfte de ställer sina 

förväntningar på eleverna utifrån. Det andra kulturella syftet skulle vara det de 

egentligen lever i där elever klottrar och utför skadegörelse och där de vuxnas 

agerande bidrar till denna kultur. 

 

Klottermoral 

Eleverna uttrycker att de inte direkt har dåligt samvete för de ”småsaker” de 

klottrar med blyerts. Däremot kan flera av dem säga att det är ganska viktigt att 

bara klottra med blyerts så att det går att sudda ut det. Det har också betydelse för 

dem vad de klottrar. Om det är något ”gulligt” har de mindre dåligt samvete än 

om det är något ”taskigt”. Större saker skulle de dock ha dåligt samvete för. Till 

exempel beskriver en elev att hon skulle ha haft väldigt dåligt samvete om en 

lärare hade sett att hon klottrade och det hade minskat lärarens förtroende för 

henne. En annan elev som klottrat en gång stort med färgpenna, och berättar att 

hon kunde blivit upptäckt, säger att hon hade dåligt samvete för det. Andra 

beskriver att de får dåligt samvete om de sårat någon annan genom sitt klotter. 
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     En av eleverna som inte känner dåligt samvete får frågan om hon hade haft 

dåligt samvete för att klottra, precis det hon klottrat på skolan, någon annanstans. 

Hon svarar: ”Ja, det, alltså ja! Alltså nästan överallt utom här typ […] Jag vet inte, 

det känns liksom som skola och klotter det hör liksom ihop.” 

Analys 

Elevernas berättelser om att de inte har dåligt samvete för det de klottrar och att 

de upplever det som att ”skola och klotter det hör liksom ihop”, styrker tolkningen 

utifrån Barkers ekologiska perspektiv (Bell et al., 2001) att klotter och 

skadegörelse ingår i det stående beteendemönstret i förhållande till den fysiska 

miljön på skolan. Om eleverna upplever att högstadieskolans kulturella syfte 

inbegriper att de ska klottra och utföra skadegörelse där, är det inte svårt att anta 

att de inte har dåligt samvete för att de följer detta kulturella syfte. 

     Det eleverna däremot skulle ha dåligt samvete för är om de förlorade något på 

det socialt sett, t ex ett förlorat förtroende eller en förlorad relation. Detta innebär 

dock inte att de har dåligt samvete för själva klottrandet, att sätta pennan mot 

väggen. 

 

Åtgärder och önskningar 

Nuvarande åtgärder och åsikter om dem 

Som nämnts ovan har eleverna fått städa bort klotter under den timme i veckan då 

de träffas med sin klass i sitt hemklassrum. En av eleverna berättar ingående om 

dessa tillfällen, medan de andra eleverna inte verkar ha detta lika färskt i minnet. 

Några beskriver att det var längesen de behövde göra det och ett par av dem säger 

att de bara gjorde det ett par, tre gånger. 

     I övrigt säger eleverna att några lärare försöker säga till om att eleverna inte får 

klottra eller utföra skadegörelse, men att det oftast inte gör någon nytta. En elev i 

sjunde klass berättar: 

 

Ja, det är väldigt många som gör något åt det, man ser ju att de försöker, 

men det går aldrig, de fortsätter. Men de, förr så klagade de på dem och 

skriker åt dem att de ska sluta och ni kan betala såntdär skadestånd, eller 

vad det heter, för att de har klottrat och man måste betala det, men så 
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skrämmer, så skrämmer det dem då men senså fortsätter det […] efter det 

för de tyckte inte det var så farligt… 

 

Två av eleverna säger att det ska sättas upp övervakningskameror på skolan. Då 

jag frågar en av dem vad hon tycker om det säger hon: ”Alltså, jag tycker det är 

lite onödigt att lägga en massa pengar på det. Det måste finnas andra sätt 

egentligen. Alltså dom kunde till exempel haft mer personal vid skåp och så.” Den 

andra eleven menar dock att kamerorna kan hjälpa till att minska klottret på 

skolan och hon tycker det är märkligt att de inte satts upp tidigare när så mycket 

redan blivit förstört. 

Förändringar och önskningar i övrigt 

Alla de elever som intervjuats tror att klottret och skadegörelsen skulle försvinna 

bara eleverna på skolan lyssnade på de vuxna och bestämde sig för att sluta. Det 

är dock inte alla som tror att det skulle gå att genomföra i verkligheten. En av dem 

säger att det skulle bli svårt eftersom alla har vant sig vid att de kan klottra och 

utföra skadegörelse. 

     När det gäller vad som skulle krävas av de vuxna på skolan för att klottret och 

skadegörelsen skulle försvinna, har eleverna fler förslag. Några menar att de 

vuxna på skolan måste säga till eleverna mer. De vill att alla vuxna ska agera lika 

gentemot klottret och skadegörelsen, d v s att alla ska vara lika tydliga med att det 

inte är okej att göra sådant. De vuxna måste också vara modigare när det gäller att 

säga till. Det står klart att eleverna inte tror att enstaka tillsägelser gör någon nytta. 

Någon trodde också att det hade varit mindre klotter och skadegörelse på skolan 

om eleverna hade känt de vuxna bättre och de vuxna känt eleverna. Då hade de 

respekterat varandra mer och lyssnat mer på varandra än de gör i nuläget när 

lärarna inte känner de elever de har så väl och vice versa. 

     Någon elev poängterar vikten av att klottret tas bort direkt. De vuxna måste bry 

sig mer om vad som händer bland eleverna, de måste vara ute på alla rasterna. Ett 

par av eleverna tror att skolpersonalen har någon slags schema över raster när de 

ska vara i korridorerna, men de vill gärna se mer av de vuxna än de gör.  

     Flera elever säger att de tror det skulle hjälpa om de blev straffade, t ex med 

kvarsittning eller att de fick städa upp efter sig. Åsikterna om det är dock 

blandade. Någon tycker att det är bra att de får ett straff för att de klottrat, medan 
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en annan inte tycker om att de fick städa bort sådant de själva inte klottrat: ”Ja, vi 

fick städa undan klotter som inte ens vi hade gjort! Och jag tyckte det var väldigt 

dumt. De som gör klottret kan ju få städa undan det.” 

     Andra saker som tas upp är att det kunde ha lagts mer pengar på skolan, den 

kunde ha gjorts hemtrevligare och det kunde ha funnits andra aktiviteter att göra 

på rasterna, vilket också framkom genom beskrivningarna av drömskolan. 

Analys 

Ekologiska psykologer menar att de stående beteendemönsterna tillsammans med 

den fysiska miljön skapar beteende-uppsättningen (Bell et al., 2001). Ändras 

något i de stående beteendemönsterna eller i den fysiska miljön förändras 

beteende-uppsättningen. Detta skulle innebära att om eleverna eller de vuxna på 

skolan ändrar på sitt beteende på något sätt skulle det kunna påverka om 

beteende-uppsättningen ska innehålla klotter och skadegörelse eller inte.  

     Det faktum att eleverna beskriver det som en vana som de fått att klottra och 

utföra skadegörelse på skolan styrker tolkningen enligt Barkers ekologiska teori 

(ibid.). Det kan förstås också vara svårt att ändra på en sådan kultur, men eleverna 

uttrycker att de skulle önska att det var annorlunda. Deras förslag på förändringar 

i den fysiska miljön, i deras eget eller de vuxnas beteende, skulle också kunna 

ändra på den beteende-uppsättning som nu är gällande på högstadieskolan. 
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Paralleller till tidigare forskning 

Pedagogisk forskning 

I avsnittet om tidigare forskning, har flera källor presenterats som poängterar 

vikten av att elever får inflytande över sin skolmiljö för att de ska trivas där. 

Gunnarsson (1999) presenterar t ex i sina resultat att skolmiljön, och att eleverna 

ges inflytande över den, har stor betydelse för elevernas lärandesituation och 

positiva utveckling i skolan. Han påstår också att elever som inte ges inflytande 

befriar sig från sitt personliga ansvar för sitt lärande och sin skolsituation och att 

detta leder till passivitet, skolk och aggressivitet (ibid.). Även om de beteenden 

som hänsyftats inte tagits upp här och Gunnarssons studie täcker in en bredare 

definition av skolmiljö, kan vissa paralleller dras till denna studie. De elever som 

intervjuats beskriver bl a att de inte ”bryr sig” om sin skolmiljö och de verkar inte 

vilja ta ansvar för den. Mina resultat kan tolkas som att detta leder till negativa 

beteenden som klotter och skadegörelse. I ljuset av Gunnarssons studie skulle en 

förändring av dessa beteenden kunna ske om de vuxna lyssnade mer på eleverna 

och gav dem mer inflytande och ansvar för sin skolmiljö. Detta bekräftas också av 

Bremberg (1990) och Andersson (1983; 1999; 2001). 

     Gunnarsson (1999) påstod också att ungdomars destruktiva beteenden, som 

vuxna upplever som meningslösa, ofta är rationella och betydelsefulla för 

ungdomarna själva. En parallell skulle kunna dras till min studie då eleverna på 

flera olika sätt kan förklara sina beteenden. Enligt Gunnarsson bör de vuxna 

därför inte ha som utgångspunkt för sitt agerande att fokusera på att ändra på 

elevens inlärda beteende. Fokus bör istället vara att eleverna inte ska uppleva att 

de är maktlösa, utanför, att de inte har förmåga eller att de blir orättvist 

behandlade (ibid.). 

 

Kriminologisk forskning 

I departementsskrivelsen ”Åtgärder mot klotter” (Ds 2001:43) poängteras hur 

viktigt det är för en plats att klotter saneras omedelbart. Man menar att en plats 

som är nerklottrad löper större risk att bli än mer nedklottrad än en plats som 

saneras. I min studie var en av anledningarna som eleverna lyfte fram till varför 
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det klottras på skolan, att det redan är klottrat där. Detta gjorde att de upplevde att 

det var tillåtet att klottra. Utifrån departementsskrivelsen skulle en åtgärd mot 

klottret på skolan kunna vara att sanera klotter omedelbart (ibid.). Det skulle 

kunna få eleverna att förstå att det inte är okej att klottra på skolan, vilket någon 

av eleverna i min studie också framhåller. 

     Trots att min studie inte fokuserar klotter i definitionen graffitimålningar med 

tusch och sprayfärg, kan ändå fenomenen tyckas vara besläktade. Det kan därför 

vara intressant att dra paralleller också till undersökningarna om graffitikultur. Av 

de tre motiv till att rita/måla graffiti som framhållits i ”Stockholmsungdomar som 

klottrar” (Sundell, 2002) är det två som också visat sig i mina resultat. Dessa 

anledningar är att det är ”roligt/spännande” och att det ger uppmärksamhet att 

klottra. I min undersökning skulle dessa anledningar kunna motsvara ”att ha 

tråkigt” och därför söka spänning och att eleverna använder klottret i sitt sociala 

samspel, t ex för att få uppmärksamhet. 
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Sammanfattning 

Den fysiska miljön på högstadieskolan 

Hur miljön ser ut på högstadieskolan 

Den fysiska miljön på högstadieskolan har beskrivits som en miljö med kala långa 

väggar, smala korridorer, upprepade mönster och hårda material. På enstaka 

ställen finns tavlor, målningar och växter som bryter av. Färgskalan är vit, gul, 

röd, brun och grå. Eleverna beskriver en skräpig, nedklottrad och förstörd miljö 

som ofta är nedskräpad och som sällan blir ren. De tycker miljön är mörk och 

tråkig och att allt ser likadant ut. 

     En slutsats som kan dras är att den fysiska miljön på högstadieskolan stämmer 

väl in på en sådan miljö som enligt miljöpsykologisk forskning och 

understimuleringsperspektivet (Bell et al. 2001), kan leda till att individerna som 

vistas där känner sig instängda och uttråkade. 

Hur eleverna trivs i den fysiska skolmiljön 

Eleverna trivs på enstaka platser i den fysiska miljön på skolan. De platserna 

karakteriseras av att det är rent och ljust, att där finns växter och det är nära ut. I 

övrigt trivs inte eleverna så bra, de platser på skolan där de säger att de inte trivs 

är generellt beskrivna platser som innefattar en stor del av skolan. Eleverna 

beskriver att de blir trötta, hängiga och har tråkigt i skolmiljön och att känslorna 

kring skolmiljön nästan uteslutande är negativa. 

     Utifrån dessa resultat skulle slutsatsen kunna dras att eleverna blir 

understimulerade (Bell et al., 2001) av större delen av den fysiska miljön på 

skolan. 

 

Klotter och skadegörelse 

Hur stor del av eleverna som har klottrat och/eller utfört skadegörelse 

Resultaten visar att 68 procent av det totala antalet elever som ingick i 

enkätundersökningen (138 elever) någon gång klottrat på skolan. Motsvarande 

siffra för skadegörelse var 28 procent. Generellt sett har fler tjejer än killar på 
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skolan klottrat och fler killar än tjejer har utfört skadegörelse. Elever som klottrat 

och utfört skadegörelse finns i alla årskurser. 

     Ur ett understimuleringsperspektiv (Bell et al., 2001) skulle slutsatsen kunna 

dras att resultaten stödjer att understimuleringen från den fysiska miljön får 

eleverna att klottra och utföra skadegörelse på skolan. 

     Utifrån Barkers ekologiska perspektiv (ibid.) visar resultaten att beteendena att 

klottra och att utföra skadegörelse på miljön ingår i den uppsättning beteenden 

som är det kulturella syftet med skolan. 

De anledningar ungdomarna ger till att det förekommer klotter och skadegörelse 

De anledningar eleverna framhåller tydligast är: en känsla av att vara uttråkad, 

upplevelsen att det ”bara är något man gör” och socialt samspel. 

     Enligt understimuleringsperspektivet (Bell et al., 2001) skulle slutsatsen kunna 

dras att det faktum att eleverna framhåller ”att vara uttråkad” som en viktig 

anledning till beteendet, stödjer teorin om att en understimulerande miljö leder till 

klotter och skadegörelse. 

     Resultatet att eleverna förklarar klotter och skadegörelse med att det bara är 

”något man gör” talar, utifrån Barkers ekologiska perspektiv (ibid.), för slutsatsen 

att klotter och skadegörelse ingår i den uppsättning beteenden som kan förväntas 

ske på högstadieskolan. 

     Slutsatsen kan också dras att förklaringen ”socialt samspel” visar att social och 

fysik miljö ingår i ett ständigt växelspel med varandra och är svåra att skilja åt 

(Rasmusson, 1998).  

 

Upplevelser av skolpersonalen 

Eleverna upplever att de vuxna inte trivs i miljön på skolan och att de anklagar 

eleverna för den dåliga skolmiljön. Enligt Barkers ekologiska perspektiv (Bell et 

al., 2001) påverkar och påverkas det stora flertalet av dem som befinner sig på 

platsen av det kulturella syftet med den. En slutsats som enligt perspektivet skulle 

kunna dras är att både eleverna och lärare är ansvariga för att klotter och 

skadegörelse har blivit en del av det kulturella syftet med högstadieskolan, även 

om det är eleverna som står för just de beteendena. 

    Utifrån Barkers ekologiska perspektiv (ibid.) skulle slutsatsen kunna dras att 

dåliga relationer till lärare och sällsynta sanktioner mot klottrare och skadegörare 
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är samverkande delar i den beteende-uppsättning på högstadieskolan där klotter- 

och skadegörelsebeteenden ingår. 

     Resultaten visar att de vuxna förväntar sig att eleverna inte ska klottra eller 

utföra skadegörelse. En slutsats som skulle kunna dras av detta utifrån Barkers 

ekologiska perspektiv (ibid.) är att de vuxna förväntar sig beteenden från eleverna 

som ingår i beteende-uppsättningen för en annan plats än denna högstadieskola. 

     Eleverna upplever inte direkt dåligt samvete för att de klottrat på skolan. Av 

det skulle slutsatsen kunna dras att klottret är något som de upplever är tillåtet 

vilket styrker det ekologiska perspektivet på klotter och skadegörelse, att 

beteendet tillhör kulturen på skolan (ibid.). 

     Eleverna ger flera förslag på vad som skulle kunna ändra på det faktum att det 

förekommer klotter och skadegörelse på skolan. Utifrån Barkers ekologiska 

perspektiv (ibid.) skulle slutsatsen kunna dras, att möjligheten finns att något av 

elevernas förslag skulle kunna förändra kulturen på skolan. 
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Avslutande diskussion 

Barnperspektivet 

Under hela arbetet med denna uppsats har min strävan varit att kunna se på 

problemet klotter och skadegörelse ur ett barnperspektiv. Jag har velat svara på 

frågan varför barn ska behöva tillbringa större delen av sin vakna tid i kanske en 

av de sämsta arbetsmiljöerna som går att hitta i Sverige idag. Vi ser till att barnen 

har så lite inredning som möjligt så att de kan ta sönder så lite som möjligt. Dörrar 

låses till toaletter och personalrum, vad är det vi vuxna skyddar oss emot? Våra 

barn? Vad är det vi tror att våra barn ska göra? Vad är vi rädda för? 

     En av mina praktikhandledare sade en gång till mig något hon hört på en kurs. 

Jag minns det inte ordagrant, men det var ungefär såhär: ”de barn vi har här och 

nu är de bästa barn som finns och de bästa barn vi kommer få”. Med det ville hon 

uttrycka att vi vuxna lätt går och förväntar oss och hoppas att de barn vi har att 

göra med ska vara på ett annat sätt än de är. Det kan vara att de ska prata tystare, 

det kan vara att de ska klottra mindre. Problemet är att om vi går och tänker så 

missar vi barnen själva. Detta att vuxna går och förväntar sig saker av barn som de 

inte lever upp till har bekräftats i min uppsats. En följdfråga som blir smärtsam att 

ställa är: Hur får det barnen att känna sig? 

 

Ansvar 

Under tiden jag arbetat med uppsatsen har jag också funderat mycket på vem som 

har ansvaret för att en skolmiljö på en skola är dålig. Jag tror inte den skola jag 

undersökt är ovanlig, jag håller delvis med eleven som sa: ”nej, asså denna skolan 

är så normal som den kan bli”. På den skola jag undersökt upplever eleverna på ett 

sätt att det är deras ansvar att skolan ser ut som den gör, de upplever att några 

vuxna tycker att det är så. Trots det tar de inte ansvar för sin skolmiljö, de verkar 

faktiskt inte bry sig så mycket om den. 

     Hur är det då med de vuxnas ansvar? De flesta skulle nog vara överens om att 

de vuxna har det största ansvaret för skolan och det gäller inte bara vuxna som 

vistas på skolan utan också alla samhällsmedborgare och ytterst de ansvariga 

politikerna. Hur är det då i verkligheten? Eleverna jag intervjuat kan vittna om att 

de kan uppleva det som att det är okej att klottra och utföra skadegörelse på 



 57 

skolan. Om de vuxna är övertygade om att de inte vill ha klotter och skadegörelse 

på skolan och vill ta ansvar för det, hur kan det då komma sig att eleverna 

upplever det så? 

     Understimuleringsperspektivet (Bell et al., 2001) talar för att de som bygger en 

skolmiljö och inreder den har ett ansvar för hur den sedan kommer att uppfattas av 

eleverna. Var det stora misstag man gjorde på 60- och 70-talen som idag visar sig 

i problem som heter klotter och skadegörelse? Det kan vara så. 

     Som jag beskrivit ovan i avsnittet med tidigare forskning menar Andersson 

(1983) att man redan då kom fram till att det som skulle förhindra skadegörelse, 

skolk och vantrivsel i skolan var att eleverna skulle få medinflytande och 

medansvar och att de skulle få chans att göra något praktiskt utanför de sedvanliga 

lektionerna som till exempel att ta eget ansvar för den fysiska skolmiljön 

(Andersson, 1983). Jag tror vi vuxna behöver ställa oss frågan hur mycket ansvar 

vi vågar låta våra barn ta i skolorna för hur kan de komma sig att vi mer en tjugo 

år efter att detta skrevs inte har kommit längre? Understimuleringsperspektivet 

(Bell et al., 2001) talar för att ungdomar som klottrar och utför skadegörelse är 

uttråkade i sin miljö och har svårt att känna att de tillhör den. Jag tycker själv inte 

att det är svårt att förstå att man inte vill ta ansvar för en miljö som man inte 

känner att man tillhör. 

 

Ungdomskultur 

En annan fråga jag vill lyfta är den om ungdomskultur. Mina resultat talar för att 

det på skolan utvecklats en kultur där till exempel elever ska klottra och utföra 

skadegörelse trots att de vet att de inte får och de vuxna ska säga till dem, men 

misslyckas med att få eleverna att lyssna. Från början, när jag ännu bara vagt 

funderade på att skriva uppsats i detta ämne, tänkte jag mig att jag skulle skriva 

om ungdomskultur. Allteftersom jag funderade vidare föll tanken bort och inte 

förrän nu slår det mig att det ju faktiskt är det jag gjort. 

     Utifrån Barkers ekologiska perspektiv (Bell et al., 2001) skulle mina resultat 

om en speciell kultur på just den skolan peka mot att både elever och vuxna bidrar 

till denna kultur. Det innebär att de vuxna skulle bidra till att eleverna beter sig 

som de gör och eleverna till att de vuxna beter sig som de gör i den miljön. Är vi 

vuxna medvetna om att vi påverkar barnen? Vad är det i så fall vi gör som 

utvecklar ett beteende hos de unga som vuxna blir rädda för? Eleverna säger: ”de 
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vuxna måste bli modigare”, vad innebär det? Varför blir det så, när vi är de vuxna 

och de är barnen? 

     Sist, men inte minst, vill jag poängtera att de teorier jag använt i min tolkning 

av resultaten gjort att jag kunnat dra möjliga slutsatser ur ett miljöpsykologiskt 

perspektiv. Sannolikt skulle flera andra perspektiv kunna anläggas på samma 

material, vilket då skulle kunna leda till andra möjliga slutsatser. Jag välkomnar 

alla sådana undersökningar som kan komplettera mina slutsatser. 
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Bilaga 1 

 

 
    Socialhögskolan    Lund, den 4 april 2007 
 

Du som är elev på högstadiet, skulle Du vilja berätta om Din skolmiljö? 
 
Jag skriver en uppsats om vad högstadieungdomar tycker om sin skolmiljö och det klotter och den 
skadegörelse som finns på skolan. 
 
Nu skulle jag gärna vilja intervjua Dig om vad Du tycker om Din skolmiljö. Intervjun kommer att ta 
cirka en timme och kommer att ske på skolan under skoltid. Jag vill gärna spela in intervjuerna på 
band så att jag kan komma ihåg allt som sagts efteråt. Du kommer att intervjuas enskilt. 
 
Observera att jag bara är intresserad av hur du som är elev ser på saken. Jag är alltså inte ute efter att 
peka ut enskilda elever eller förhöra dem om vem som förstör på skolan. 
 
Andra personer som till exempel skolpersonal och andra elever kommer inte att veta att Du har varit 

med i undersökningen. Det är bara jag som intervjuar som kommer att veta vad just Du sagt. 
Bandinspelningar och intervjuutskrifter kommer att behandlas och förvaras på ett sådant sätt att andra 
personer inte kan se eller höra på dem. I uppsatsen kommer Du som varit med och blivit intervjuad att 
vara anonym. 
 
Det är mycket värdefullt om Du vill delta och jag hoppas att Du är intresserad av att berätta om Dina 
erfarenheter! 

 
Det är naturligtvis helt frivilligt att vara med! Du har möjlighet att när som helst ändra Dig och välja 
att inte vara med utan att berätta varför.  
 
Har Du frågor? Kontakta gärna mig, Regina Hector. Jag läser till socionom på Socialhögskolan i 
Lund. Du kan nå mig på telefon XXXX-XXXXX eller e-post xxxxx.xxxxx.xxx@student.lu.se. Det är 
jag som kommer intervjua dig. 
Min uppsatshandledare Hanna Egard kan kontaktas på telefon XXX-XXXXXX eller e-post 
xxxx.xxxx@vardalinstitutet.net. 
 
 
Regina Hector   Hanna Egard, handledare 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Sätt kryss (X) i den ruta du väljer: 

Jag tackar ja till att bli intervjuad. �  
Jag tackar nej till att bli intervjuad. �  
 

……………………………………  …………………………………… 
Elevens underskrift   Målsmans underskrift 
 
OBS! Talongen lämnas till mig vid intervjutillfället. 
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Socialhögskolan    Lund, den 4 april 2007 
 
  Vad tycker eleverna om sin skolmiljö? 
 
På socionomutbildningen vid Lunds Universitet skrivs under denna termin en C-uppsats om 
högstadieungdomars upplevelser av sin skolmiljö med fokus på den skadegörelse som förekommer. 
 
Syftet med studien är att få kunskap om: 

- Hur ungdomar upplever sin skolmiljö. 
- Hur ungdomar ser på klotter och skadegörelse på skolan. 

 
Nu skulle jag gärna vilja få möjligheten att på X-skolan intervjua sex elever om deras perspektiv på 

sin skolmiljö. Jag vill också gärna få möjlighet att samla in kunskap om elevernas tankar om klotter 
och förstörelse genom att dels dela ut en mini-enkät till sex klasser samt att sätta upp papper och penna 
på insidan av toalettdörrarna för eleverna att skriva på om klotter. Dessutom önskar jag dokumentera 
skolmiljön på X-skolan genom att fotografera den. 
 
Intervjun beräknas ta en timme och av praktiska skäl får de gärna ske på skolan under skoltid. Jag vill 
gärna spela in intervjuerna på band så att jag kan komma ihåg allt som sagts efteråt. Eleverna kommer 
att intervjuas enskilt. Enkätundersökningen kommer att delas ut av mig och gärna när klasserna redan 
är samlade så att den inte kräver något extraarbete för skolans personal. 
 
Alla som deltar i undersökningens kommer att få information om studiens syfte och genomförande.  
 
Utomstående kommer inte veta vilka elever som har deltagit i studien. Alla uppgifter och allt material 
hanteras med sekretess. Allt insamlat material kommer att behandlas och förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. De som blir intervjuade kommer inte att kunna identifieras i 
uppsatstexten. 
 
Det är mycket värdefullt om X-skolan vill delta och jag hoppas på ett gott samarbete! 

 
Om Ni har frågor kontakta gärna mig, Regina Hector, på telefon XXXX-XXXXX eller e-post: 
xxxxx.xxxxx.xxx@student.lu.se Det är jag som kommer intervjua eleverna. Jag är socionomstudent på 
sjätte terminen på Socialhögskolan i Lund och gjorde min studiepraktik hos skolkuratorn och 
fältsekreteraren på X-skolan under höstterminen 2006. 
Uppsatshandledare, Hanna Egard, kan nås på telefon XXX-XXXXXX eller e-post 
xxxx.xxxx@vardalinstitutet.net 
 
 
Regina Hector   Hanna Egard, handledare 
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VAD ÄR DETTA?! 
Jo, det som skrivs på detta papper kommer att användas i en uppsats som skrivs 
på Lunds universitet under våren. Undersökningen görs för att få veta mer 
om vad Ni ungdomar tänker och tycker om Er skolmiljö och speciellt om 
klotter och skadegörelse. Under tre veckor samlas information in på skolan 
genom skrivplank på toaletterna, fotografering av skolmiljön, enkäter och 
intervjuer. 
    Det är så klart helt frivilligt för Dig att berätta om vad Du tycker och tänker! 
Och om Du väljer att skriva ner något kan du göra det utan att skriva ditt namn. 
De som läser uppsatsen kommer inte att kunna förstå vem Du är som gett 
information till undersökningen.  
 
 

VAD ÄR DETTA?! 
Jo, det som skrivs på detta papper kommer att användas i en uppsats som skrivs 
på Lunds universitet under våren. Undersökningen görs för att få veta mer 
om vad Ni ungdomar tänker och tycker om Er skolmiljö och speciellt om 
klotter och skadegörelse. Under tre veckor samlas information in på skolan 
genom skrivplank på toaletterna, fotografering av skolmiljön, enkäter och 
intervjuer. 
    Det är så klart helt frivilligt för Dig att berätta om vad Du tycker och tänker! 
Och om Du väljer att skriva ner något kan du göra det utan att skriva ditt namn. 
De som läser uppsatsen kommer inte att kunna förstå vem Du är som gett 
information till undersökningen.  
 
 

VAD ÄR DETTA?! 
Jo, det som skrivs på detta papper kommer att användas i en uppsats som skrivs 
på Lunds universitet under våren. Undersökningen görs för att få veta mer 
om vad Ni ungdomar tänker och tycker om Er skolmiljö och speciellt om 
klotter och skadegörelse. Under tre veckor samlas information in på skolan 
genom skrivplank på toaletterna, fotografering av skolmiljön, enkäter och 
intervjuer. 
   Det är så klart helt frivilligt för Dig att berätta om vad Du tycker och tänker! 
Och om Du väljer att skriva ner något kan du göra det utan att skriva ditt namn. 
De som läser uppsatsen kommer inte att kunna förstå vem Du är som gett 
information till undersökningen.  
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Intervjuformulär 
 
Definitioner: 
Klotter: något som skrivits, ritats eller målats med penna, färg el dyl. någonstans utanför 
papper som är till för att skrivas, ritas eller målas på. 
Förstörelse: att avsiktligt t. ex. skräpa ner, smutsa ner, skrapa med nyckel eller annat 
tillhygge, göra inredning obrukbar. 
 

Hur trivs du i din skolmiljö? 

1. Skulle du vilja berätta om hur det ser ut inne på din skola (i allmänhet) (fysiskt)? 
Skulle du vilja berätta om hur det ser ut där du har ditt skåp (fysiskt)? 
 
2. Finns det någon del av skolan där du trivs speciellt bra? 
Finns det någon del av skolan där du trivs speciellt dåligt? 
Finns det någon plats på skolan där du inte vill vistas? 
 

- utanför klassrummen 
- i klassrummen 

 
3. Har du någon gång upplevt att det påverkat dig positivt att vara på skolan? 
Har du någon gång upplevt att det påverkat dig negativt att vara på skolan? 
- t ex hälsa, humör 
 
4. Kan du beskriva någon känsla du får av att vara/har när du är på skolan? 
- t ex glad, upprymd, trygg, likgiltig, trött, irriterad, frustrerad, otrygg, arg 
 
5. Hur skulle du önska att det såg ut på din högstadieskola? Beskriv och berätta om din 
”dröm-skola”! Hur är det/hur är det inte där? Tror du det är en dröm som skulle kunna slå in? 
 
Anledningar till klotter/förstörelse på högstadieskolan 

1. Hur reagerade du när du kom till X-skolan och såg att det var mycket klotter och 
förstörelse? T ex förvånad, likgiltig, arg, ledsen, nöjd? 
Vad är det som gör tror du att det är klottrat och förstört? 
 
2. Har det hänt att du har klottrat/förstört något på skolan någonstans, någon gång? 
Har det hänt att någon av dina kompisar klottrat/förstört något på skolan någonstans, någon 
gång? 

- inne 
- ute 

 
3. Skulle du vilja berätta om ett tillfälle när du klottrade/förstörde något? 
Skulle du vilja berätta om ett tillfälle när någon av dina kompisar klottrade/förstörde något? 

- vad klottrade du? 
o Vad var det som gjorde att du klottrade just det tror du? 

- vad förstörde du? 
o Vad var det som gjorde att du förstörde just det tror du? 
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Har det hänt fler gånger att du/dina kompisar klottrat/förstört något? Vad har det då varit? 
Berätta! 
 
4. (Om har klottrat el kompis har klottrat) Hade du/kompis klottrat/förstört något innan du 
kom hit (på tidigare skola)? 

- vad tror du det var som gjorde att du klottrade här första gången? 
- är det någon skillnad på att klottra/förstöra här jämfört med din gamla skola? 

 
5. Har du klottrat någon annanstans än på skolan någon gång? 
Finns det någonstans det är mer okej/mindre okej att klottra/förstöra än här på skolan? 
 
6. Skulle du önska att klotter och förstörelse helt försvann? 
Vad tror du skulle krävas av er unga för att klotter och förstörelse helt skulle försvinna? 
Tror du det skulle förekomma mindre klotter/förstörelse om skolan såg ut på ett annat sätt? 
 
De vuxnas bemötande 

1. Vad tror du de vuxna tycker om hur det ser ut (fysiskt) på X-skolan? 
 
2. Vilka reaktioner har du märkt från de vuxna på skolan på att det är klottrat och förstört? 
 
3. Har du märkt av att de vuxna gör något åt att det klottras och förstörs? Berätta! 

- vad tycker du om det de gör? 
- Finns det något de skulle kunna göra annorlunda? 

 
4. Vad upplever du att de vuxna förväntar sig av dig när det gäller klotter/förstörelse på 
skolan? 
 
5. Känner du/Skulle du känna dåligt samvete inför de vuxna på skolan om du klottrat/förstört 
något? 

- Vad skulle du inte känna dåligt samvete för och vad skulle du känna mycket dåligt 
samvete för? 

 
6. Vad tror du krävs av de vuxna för att klotter och förstörelse helt skulle försvinna? 
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Klotter-enkät 

 

RINGA IN det svarsalternativ du väljer!  

 
Jag är TJEJ KILLE 
 
Jag är  12år  13år   14år  15år  16år 
 
Har du klottrat någon gång på X-skolan? 

 
JA  NEJ 
 
Om du svarat JA, hur många gånger har du klottrat? 

 
1-3 ggr     4-9 ggr     10 eller fler ggr 
 
Har du medvetet skadat något någon gång i lokalerna eller inredningen på X-

skolan? 

 

JA  NEJ 

 
Om du svarat JA, hur många gånger har du skadat något? 

 
1-3 ggr    4-9 ggr     10 eller fler ggr 
 


