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Sammanfattning  
Få studier har genomförts om den fysiska skolmiljön och tidigare forskning om skolmiljön 
har huvudsakligen varit fokuserad på den psykosociala skolmiljön och elevernas möjlighet 

till inflytande i sitt skolarbete. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka 
eventuella effekter ett miljöprojekt vid en grundskola i Luleå Kommun hade på eleverna. 
Miljöprojektets syfte var att skapa en bättre fysisk miljö på skolan, ge eleverna ökat ansvar 
samt att låta dem vara delaktiga i förändringsarbetet. Faktorer som har kartlagts är 

upplevelse av trivsel, fysisk skolmiljö, inflytande och ansvar. Två enkätundersökningar 
genomfördes, en före miljöprojektet startade och en efter att vissa förändringar hade 
genomförts. Resultaten från den senare enkätundersökningen visade att respondenterna 

upplevde att skolans fysiska miljö hade förbättrats och att den upplevdes vara av större 
betydelse för respondenterna. Vidare, att de flesta av respondenterna trivdes på skolan men 
att trivseln hade försämrats. När respondenterna tillfrågades om de upplevde sig ha 
möjlighet att påverka sin skolmiljö förhöll sig många neutrala medan andra upplevde sig 

sakna den möjligheten. Flertalet respondenter ansåg inte att de hade medverkat i 
förändringsarbetet men att ansvarskänslan för den fysiska skolmiljön och skolans krav på att 
bevara skollokaler i gott skick hade ökat. 

 
Nyckelord: trivsel, fysisk skolmiljö, inflytande och ansvar 



 

 

Abstract  
Few studies have been done about the physical school environment. In earlier studies the 
focus, has mostly, been on the psycho-social school environment and students’ possibility 

to have an effect on the schoolwork. The purpose of this thesis was to examine what 
effects an Environmental Project would have on the students at a compulsory school in 
Luleå Municipality. The aim of the Environmental Project was to create a better 
environment in the school, give the students more responsibility as well as letting them 

participate in the work to make those changes. The students’ perceived satisfaction, the 
physical school environment, and degree of influence and responsibility are factors that 
have been examined. Two questionnaires were administrated; one before the 

Environmental project started and one after some changes in the school environment had 
taken place. The results from the latter questionnaire showed that students experienced 
that the school was in a better state after than before and the physical school environment 
as more important for the students. Moreover, that most of the students enjoyed the 

school environment, but that it had gotten worse. When asked if they felt that they had 
any impact on their environment, many of the students remained neutral, while most of 
them felt that they did not have that. Most of the students did not experience that they 

had participated in the work to make changes but felt that they had a greater personal 
responsibility in the school environment, and that the demand to keep the school premises 
in good condition had increased.  
 

Keywords: satisfaction, physical school environment, influence and responsibility.
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1.  Inledning 
 
1.1 Problembeskrivning  

 
Arbetsmiljölagen omfattar sedan år 1990 alla skolelever från deras första skolår. Under 
1990-talet kom skolans arbetsmiljö att uppmärksammas med avseende på hälsa och 
välbefinnande (Häggqvist, 2000a). En av orsakerna var att arbetsmiljölagens föreskrifter 

lyfte fram psykosociala och organisatoriska faktorer som viktiga. En annan betydande orsak 
var de föreskrifter gällande internkontroll av arbetsmiljön som Arbetarskyddsstyrelsen gav 
ut och som trädde i kraft år 1993. Vid genomförandet av internkontroll ställs vissa krav på 

organisationen. Ett krav är att få elever att se sambandet mellan skolans arbetsmiljöprogram 
och arbetet som pågår för att nå dessa mål samt att skolan ska arbeta för att eleverna ska 
förstå hur viktig arbetsmiljön är för en god hälsa.  
 

Elever omfattas precis som lärare och annan personal av Arbetsmiljölagen och vid 
arbetsmiljöarbete måste därför exempelvis kommunen ta hänsyn till hur elever påverkas av 
beslut om förändring (Söderlöf, 2004). Kommunen ska göra en bedömning av hur 

elevernas arbetsmiljö påverkas, så väl den fysiska som den psykosociala, samt ta i beaktande 
att barn påverkas på ett annat sätt av arbetsmiljön än vuxna. För att en bra arbetsmiljö i 
skolan ska kunna skapas och upprätthållas krävs att samtliga inblandade parter i skolan tar 
sitt ansvar och aktivt deltar i arbetsmiljöarbetet. Dessa parter är bl.a. arbetsgivare, 

arbetstagare, elever, arbetsmiljöverket, rektorer, skyddsombud och skolverket. Det krävs 
ett bra samarbete mellan dessa för att uppnå ett effektivt arbetsmiljöarbete.  
 

Enligt Danell (1999) eftersträvar skolan att elever ska ta ett personligt ansvar och ser 
begreppen engagemang, intresse och inflytande som en stark koppling till ansvar. Exempel 
på hur det kan öka ansvarskänsla hos elever, på ett effektivt sätt, är att ge dem ökat 
inflytande över det sociala klimatet, undervisningen och skolgården.  

 
Skolans verksamhet ska enligt skollagen utgå från grundläggande demokratiska 
värderingar (Läroplanen, 1994, 1kap. 2§, s.13). Detta uttrycks enligt följande: 
 

”De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara 
delaktig, skall omfatta alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och 

för skolmiljön samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens 
utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar i skolan att verka 
för demokratiska arbetsformer.”  

 

 

1.2 Definition av begrepp som används i detta arbete 

 
Fysisk miljö 
Med fysisk miljö avses klassrum, korridorer och allmänna utrymmen samt den del av 
skolgården som nyttjas av högstadiet. Förändringen av den fysiska miljön innefattar 

ommålning, inköp av nya inventarier samt införandet av ett elevfik.  
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Skoltrivsel 

Trivsel är ett dynamiskt sinnestillstånd som karakteriseras av harmoni mellan krav och 
möjligheter i individens omgivning och individens förmåga, behov och förväntningar. 
(Cow, Grifffiths, & Rial-Gonzáles 2000). I detta arbete syftar begreppet trivsel på 
respondenternas upplevelse av trivsel i skolans miljö.  

 
Elevinflytande 
Elevinflytande är ett omfattande begrepp som handlar om vilken inverkan respondenterna 

har på sin arbetsmiljö, arbetet i skolan och i beslutsprocesser. Elevinflytande är en fråga 
som handlar om delaktighet, ansvar och engagemang (Tham, 1998). I detta arbete syftar 
begreppet inflytande på respondenternas delaktighet i beslut om förändringen av den 
fysiska skolmiljön samt sin medverkan i förändringen.  

 
Ansvar  
Nationalencyklopedien (2005) definierar ansvar som ”skyldighet att se till att viss 

verksamhet fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker” (www.ne.se). I detta 
arbete syftar begreppet ansvar på respondenternas ansvarskänsla för den fysiska skolmiljön.  
 
1.3 Tidigare forskning 

 
Enligt Stahle (1999) är kunskapen om vilka behov elever i högre årskurser har av den 
fysiska skolmiljön begränsad då endast ett fåtal undersökningar har genomförts. Resultaten 
från tidigare studier visar att varje enskild skolas egenskaper är av betydelse för att elever 

ska kunna identifiera sig med sin skola och känna att den är unik. Identifieringen kan 
förstärkas genom att eleven får vara med och påverka sin miljö.  
 

Att individer påverkas olika av arbetsmiljön fastställer Lennart Lennerlöf (1984), i sin bok 
”Arbetsmiljön ur psykologisk och sociologisk synvinkel”, där han skiljer mellan den 
objektiva och subjektiva arbetsmiljön. Den objektiva arbetsmiljön är miljön som den 
upplevs och beskrivs utifrån, medan den subjektiva är den enskilda individens upplevelse 

av miljön. Lennerlöf (1984) menar vidare att anställda på samma arbetsplats kan uppleva 
samma miljö olika eftersom de har olika subjektiva upplevelser av platsen. En beskrivning 
av den objektiva arbetsmiljön ger ingen bild av vad enskilda individer tycker eller hur de 

trivs med sina arbetsförhållanden. Detta innebär att vid studier där syftet är att undersöka 
hur människor påverkas av sina miljöer måste människornas subjektiva miljöer beaktas och 
inte enbart grundas på iakttagelser av den objektiva miljön. Lennerlöf (1984) anser att när 
olika arbetsmiljöer ska bedömas bör hänsyn tas till de människor som vistas i miljöerna och 

deras upplevelser bör sedan fungera som vägledning i försöken att förbättra miljön.  
 
I det miljöpsykologiska perspektivet, som beskriver hur den fysiska miljön uppfattas av 

individen, har framhävts att miljön är en del av identiteten och har stor känslomässig 
betydelse för individen (Lindblad, 1993). Vidare anses en individ känna sig tillfreds med sig 
själv om miljön han/hon vistas i upplevs tilltalande och naturlig. Individen påverkas på 
motsatt sätt om miljön istället upplevs främmande. Enligt det miljöpsykologiska 

perspektivet har det stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa att miljön 
upplevs vara en del av dem och att de i sin tur upplevs vara en del av sin miljö. 
 

Tidigare forskning har visat att rummens material, kulörer och ljussättning påverkar 
elevernas välbefinnande (Björklid, 2005). Den fysiska miljön har betydelse för barn och 

http://www.ne.se
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ungdomars utveckling men också för deras skapande av en identitet i relation med platsen. 
Björklid (2005) menar vidare att en skolas speciella särdrag, dvs. dess egenskaper i miljön, 

är viktiga för att elever och personal ska känna att skolan är deras och att den är unik. 
Enligt Björklid (2005) kan detta identitetsskapande förstärkas genom att enskilda individer 
får vara med och påverka samt förbättra sin miljö. T.ex. uppskattar elever då deras skola 
blir renoverad och de bidrar gärna själva med att förbättra skolans fysiska miljö och de är 

kritiska mot klotter och möbelslitage. Arkitekturhistorikern Lisbeth Williams, refererad av 
Nilsson (1998), menar att klotter kan vara en reaktion på att elever upplever sig ha låg 
kontroll i sin skolmiljö och menar att det därför är viktigt att eleverna har ett område som 

de kan kontrollera och där de kan känna sig trygga. Williams, refererad av Nilsson (1998), 
menar vidare att en del skolor har tagit till sig detta och strävar efter att skapa en förankring 
i hemklassrum, vilket har resulterat i mindre skadegörelse och mer välmående elever. De 
projekt vars syfte har varit att förändra miljön och där elever varit delaktiga i processen har 

visat sig ha god effekt.  
 
Lennéer-Axelsson (1993) redogör för betydelsen av att individer som berörs av en 

förändring får vara delaktiga i förändringsarbetet då ett positivt resultat eftersträvas. Vidare 
redogörs för att stöd till förändring är viktigt eftersom motstånd, som kan uppstå vid brist 
på information och kommunikation, har starkare påverkan på förändringen. 
 

I artikeln ”A positive environment” tas färg upp som en betydande faktor i skapandet av 
en positiv miljö (Rydeen & Ericksson, 2002). Skolor bör, enligt författarna, hämta idéer 
från personal, elever och andra intressegrupper för att försäkra sig om att det blir den 
design och utrustning som önskas. Författarna menar vidare att inredningen ger skolan en 

personlig prägel och bör därför varsamt väljas ut. Mycket har skrivits om effekten av 
positiva inlärningsmiljöer, men det saknas kunskap om vilken betydelse möbler och fast 
inredning har för att skapa dessa miljöer. Inredningen kan skapa en känsla av trygghet, 

bekvämlighet, estetik och avskildhet.  
 
Under en tioårsperiod, 1993-2003, har Skolverket regelbundet genomfört 
attitydundersökningar bland elever, lärare, föräldrar och allmänhet (Borgny et al., 2004). 

Under denna period har skolan på många olika sätt påverkats av olika beslut. Bland annat 
gjordes kraftiga besparingar inom skolan, en ny läroplan infördes och betygssystemet 
förändrades. Skolverket har gett ut en rapport ”Attityder till skolan 2003”. Rapporten 

presenterar resultaten av en regelbunden attitydundersökning, som har pågått sedan 1993 
bland elever i årskurs 7-9 och gymnasiet samt lärare, skolbarnsföräldrar och allmänhet. 
Undersökningens övergripande syfte var att komplettera Skolverkets nationella uppföljning 
och granskning av svensk grund- och gymnasieskola och dess resultat om hur olika 

intressegruppers attityder till skolan förändras över tid. Rapporten presenterar resultaten av 
elevernas uppfattade möjlighet till inflytande, vilken ökad, mellan åren 1993 och 1997, 
främst på det pedagogiska området, men som sedan har varit oförändrad. Resultaten visade 

även att elever vill vara med och påverka i frågor gällande val av skola och arbetssätt samt 
att eleverna trivdes bättre med sina lärare. Fler elever var engagerade i skolarbetet och fler 
ansåg att skolan kändes meningsfull. Rapporten visar också att skolan misslyckats med att 
ge eleverna det inflytandet som var önskvärt.  

 
Svenska Kommunförbundet och Lärarnas Samverkansråd ville tillsammans bidra till att öka 
måluppfyllelsen i svensk skola och bildade därför Rådet (Rådet, 2005). Rådet har gett ut 

en rapport ”Skolans måluppfyllelse 2002 - Rådets första delrapport” som ger en 
överskådlig bild av måluppfyllelsen i skola och förskola 2000-2002. Måluppfyllelsen skulle 
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iakttas utifrån tre perspektiv: Kunskapsmål - bedömningen av elevernas kunskaper och 
färdigheter, genom betyg, förutsätts vara likvärdig. Sociala mål – elever bör ges inflytande 

eftersom det skapar delaktighet och meningsfullhet i skolarbetet. Arbetsmiljömål - 
skolklimat och arbetsmiljö är viktigt för lärande och för att skolan skall vara en attraktiv 
arbetsplats och därmed skapa trygghet och trivsel för elever och lärare. På initiativ av 
Rådet genomfördes en klimatundersökning i skolan där syftet var att undersöka elevers, 

lärares och föräldrars syn på kunskap, trivsel och arbetsmiljö. Elever och lärare fick svara på 
hur de såg på möjligheten till elevinflytande. Resultaten av studien visade att samtliga 
målgrupper ansåg att trivsel och arbetsmiljö kan förbättras, främst i form av mindre 

skadegörelse, upprustning av lokaler och ökad trygghet för eleverna. Resultaten av 
elevernas syn på möjlighet till inflytande var negativt, främst på grund av att de upplevde 
att de hade liten möjlighet att påverka skolans regler och skolarbetet samt ingen möjlighet 
att utvärdera sin verksamhet. I en slutlig rapport presenterar Rådet måluppfyllelsens 

utveckling mellan åren 2000 och 2004. I rapporten framgår att Rådet har en splittrad bild 
av grundskolans måluppfyllelse. Gällande arbetsmiljö och sociala mål har måluppfyllelsen 
ökat under perioden och majoriteten av eleverna upplevde att de trivs i skolan. Rapporten 

lyfter fram centrala faktorer som viktiga i det fortsatta arbetet för god måluppfyllelse i 
skolan, vilka var tillgång till kompetenta ledare för skolan, tillgång till lärare med hög 
kompetens, ökat inflytande för elever samt behovet av en regelbunden utvärdering.  

 
Projektet Skolmiljö 2000 startade 1994 efter kontakt med skolans centrala parter som 
bekräftade att det fanns behov av ett verktyg för internkontroll (Häggqvist, 2000b). Syftet 
med Skolmiljö 2000 var att elever och personal skulle få en möjlighet att engagera sig i 
skolans arbetsmiljöfrågor och är en uppföljningsstudie av 13-14 åriga elever inom projektet 

Skolmiljö 2000. Studien baseras på två enkätundersökningar som utfördes med ett års 
mellanrum och som fångar upp information om elevernas självskattning av bl.a. hälsa. 
Rapporten redovisar en studie av kunskaper, beteende, känslor och värderingar hos en 
grupp elever under det sjunde och åttonde läsåret. I studien kartlades förändringar i hälsa 

och välbefinnande med stigande ålder. Mellan tidpunkterna för enkätundersökningarna 
genomfördes en inledande elevdiskussion som ingick i arbetsmodellen för internkontroll. 
Arbetsmodellen som innefattade enkäter, diskussioner samt framtagning av handlingsplaner 

syftade till att starta en process som på lång sikt förväntades öka medvetenheten om 
arbetsmiljön och dess effekter, samt öka kompetensen att hantera brister i arbetsmiljön. 
Resultaten visade att eleverna upplevde ökad stress och ökad psykosocial belastning vid det 
andra testtillfället. Båda enkätundersökningarna visade att eleverna hade begränsade 

kunskaper om arbetsmiljön och om skolans organisation varför elevernas inflytande i 
skolan bör öka och att detta spelar en viktig roll i arbetsmiljöarbetet.  
 

 

1.4 Teoretisk referensram 
 

1.4.1  Karasek´s krav och kontroll modell  
Den amerikanske forskaren Robert Karasek, refererad av Aronsson (1987), introducerade i 
slutet av 1980-talet en modell, som uppmärksammar två centrala faktorer för att individer 
ska trivas med sitt arbete: Arbetets krav och de möjligheter som individer har till kontroll i 

sitt arbete (Figur 1). Modellen betonar hur viktig balansen är mellan dessa faktorer. Ohälsa 
och psykisk påfrestning är en följd av obalans mellan krav på individen och kontroll i 
arbetet.  
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           PSYKOLOGISKA KRAV         

          

 KONTROLL  Låg Hög       

  Hög Låg belastning Aktiv 
 

Lärande och utveckling 

           

  Låg Passiv Hög belastning 
 

Psykisk belastning och stress 

           

                

Figur 1 Karasek´s krav och kontrollmodell (Agervold, 2001). 

 
 
Vid högt belastade arbeten har individer, enligt Agervold (2001), höga krav men ingen 
möjlighet att möta dessa krav på grund av för låg kontroll. Detta skapar den mest 

påfrestande arbetssituationen, vilken kan framkalla ogynnsamma reaktioner såsom 
utmattning, ångest, depression och fysiskt illamående. 
 

Vissa utmanande arbetssituationer kräver hög prestation, men innebär ingen negativ 
psykologisk påfrestning för individen. Dessa arbeten kallar Karasek refererad av Agerwold 
(2001), för aktiva arbeten, vilket innebär höga krav och hög kontroll, och menar att dessa 
leder till tillfredställelse med arbetet. Energin omvandlas till handling genom effektiv 

problemlösning och medför därför inte den påfrestning som kan skapa oro. Genom att få 
friheten att själv avgöra vilken som är den mest effektiva handlingen i respons till stressorer 
får individen testa effektiviteten av den valda handlingen. Om det lyckas ger det direkt 
belöning, och om inte sker en modifiering. Höga krav för en individ med hög kontroll i 

sitt arbete leder därför till utveckling. 
 
Vid lågt belastade arbeten har individer hög grad av kontroll och få krav i arbetet. Dessa 

individer ligger i riskzonen för psykologisk påfrestning på grund av att individen inte har 
möjlighet att svara på varje utmaning optimalt. 
  
Passiva arbeten innebär låga krav och låg kontroll vilket gör att individers inlärda färdigheter 

gradvis avtar. Förlorad skicklighet, brist på utmaning i arbetet och begränsningar i 
arbetsmiljön hindrar dem från att testa sina egna idéer för att förbättra miljön på arbetet. 
Detta kan leda till extremt dåliga arbetsförhållanden och resultatet blir på lång sikt förlorad 

arbetsmotivation och sämre produktivitet.  
 
För att se vilka stresseffekter en viss typ av arbete har på individen menar Karasek, 
refererad av Lennerlöf (1984), att hänsyn måste tas till vilka krav som ställs samt vilken grad 

av kontroll individen själv besitter. 
 

För att förstå begreppen krav och kontroll ytterligare krävs att de preciseras. Enligt Åborg, 

Öhman-Persson, & Sandblad (2005) kan begreppet krav delas upp i fysiska och 
psykologiska krav. Psykologiska krav kan ytterligare delas upp i kognitiva, kvantitativa och 
emotionella. Kognitiva krav kan exempelvis vara minnesbelastning som studerats mycket 
inom människa-dator området. Kontrollbegreppet kan delas upp i beslutsutrymme 

(individers möjlighet att själv påverka situationen i sitt arbete) och stimulans (individens 
möjlighet att ha nytta av sin förmåga och utveckla sin kompetens).  
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1.4.2  Det goda arbetet 
Sigvard Rubenowitz (2004), svensk arbetslivsforskare, anser att fem viktiga komponenter 

har betydelse för att människor ska trivas med sitt arbete: 
 
(1) Egenkontroll - Individen ska kunna kontrollera sin egen arbetssituation och ges 
möjlighet att påverka arbetssättet. Detta för att skapa känslan av delaktighet och ansvar hos 

individen vilket antas öka dennes motivation. 
(2) Positivt arbetsledningsklimat - Viktigt för bra samarbete. För att skapa ett bra 
psykosocialt arbetsmiljöklimat krävs bra samarbete mellan människor på arbetet. Viktigast 

anses förhållandet mellan över- och underordnade vara eftersom ledaren ofta har stor 
inverkan på individer. 
(3) Stimulans från själva arbetsuppgiften och plats för uppmuntran och feedback vilket 
utvecklar självkänslan. Det är viktigt att individer får möjlighet att använda sina kunskaper 

och sin fulla potential och uppleva variation i arbetet samt att de ständigt får lära sig nya 
saker. 
(4) God arbetsgemenskap – Ett av människans mest grundläggande behov är sociala 

relationer, därför är det är viktigt att ha god kontakt arbetskamrater emellan. 
(5) Arbetsbelastningen ska vara lagom för att människor ska trivas, varken för hög eller för 
låg. Förväntningar och krav ska dessutom vara tydliga.  
 

Ju mer positivt individer upplever sin arbetssituation, med avseende på dessa fem 
komponenter, desto större personlig tillfredställelse och arbetsengagemang uppstår. 
Rubenowitz (2004) menar vidare att detta leder till mindre stressreaktioner och frånvaro 
på arbetsplatsen.  

 
Vikten av att de individer som påverkas av en förändring ges inflytande i processen för att 
utveckling i organisationen ska vara framgångsrik betonas. För att individer aktivt ska delta 

i förändringsarbetet krävs att de erbjuds information om vad förändringen kommer att 
innebära för deras del samt möjlighet att delta.  
 
 

1.4.3 Arbetskarakteristisk modell  
Amerikanska forskarna, Hackman och Oldhams arbetskarakteristiska modell (Figur 2) 
lägger tyngdpunkten på fem grundläggande egenskaper för ett bra arbete: Mångsidighet 

(graden av variation i arbetet), helhet (graden av identifierbar arbetsinsats), arbetsuppgiftens 
betydelse (betydelsen för andra människors liv), självstyre (graden av valmöjlighet och frihet 
arbetet erbjuder) och feedback (kunskap om resultaten av arbetsinsatsen) (Hackman, 1980). 
Dessa grundläggande egenskaper knyter modellen sedan samman med tre villkor för att 

motivation och engagemang ska uppstå i arbetet:  
 
(1) Individen bör uppleva att det arbete som denne utför är meningsfullt. Om arbetet känns 

betydelselöst för individen minskar chansen att inre arbetsmotivation uppstår.  
 
(2) Individen som utför arbetet bör uppleva personligt ansvar för att resultatet av arbetet blir 
bra. Om individen upplever att resultatet uppnås på grund av yttre faktorer snarare än eget 

initiativ och egna ansträngningar, antas denne förlora möjligheten att känna sig stolt över 
bra prestationer.  
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(3) Individen bör få kunskap om resultatet av sitt arbete. Om individen som utför ett arbete 
inte får vetskap om resultatet antas det saknas grund till att individen mår bra efter god 

prestation eller mår dåligt efter sämre prestation. 
 
Enligt Hackman och Oldham refererad av Hackman (1980), bör samtliga dessa tre villkor 
närvara för att stark inre motivation ska utvecklas och bestå. Individernas inre 

motivationsnivå sjunker om något av villkoren inte uppfylls. I teorin redogörs för ett 
orsak-verkan samband mellan arbetets egenskaper, individuella upplevelser och konsekvenserna 
detta har på individens ställning och beteende.  

  
 
       

 Arbetets grundläggande 

egenskaper 

 

 
 

Individuella upplevelser 
 

 
 

Konsekvenser 
 

       

 Mångsidighet  Meningsfullhet  Arbetsmotivation  

 Självstyre  Personligt ansvar  Arbetsprestationer  

 Feedback  Kunskap om resultatet  Arbetstillfredsställelse  

     Låg frånvaro  

Figur 2 Hackman och Oldhams arbetskaraktäristiska modell (Hackman, 1980).  
 

 
 

1.5 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet är att söka kartlägga eventuella effekter av ett miljöprojekt på en grundskola i Luleå 
Kommun och därmed undersöka om respondenternas upplevelse av trivsel, fysisk 
skolmiljö, inflytande och ansvar har förändrats. De frågeställningar denna undersökning 

söker besvara är: 
 Hur upplever respondenterna sin fysiska skolmiljö? Föreligger skillnader mellan 

testtillfällena med avseende på den fysiska skolmiljön? 

 Trivs respondenterna på skolan? Föreligger skillnader mellan testtillfällena med 
avseende på upplevd trivsel? 

 Upplever respondenterna att de har möjlighet till eget inflytande när det gäller den 
fysiska skolmiljön? Föreligger skillnader mellan testtillfällena med avseende på 

upplevd möjlighet till inflytande? 
 Tar respondenterna ansvar för sin fysiska skolmiljö? Föreligger skillnader mellan 

testtillfällena med avseende på ansvarstagande? 
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2.    Metod 
 
2.1 Respondenter 

 
Undersökningsgruppen bestod av elever i årskurs 8 på en grundskola i Luleå Kommun. 
Årskurs 8 bestod av 101 elever varav 91 deltog vid testtillfälle 1 (T1), höstterminen 2005, 
och 98 vid testillfälle 2 (T2), vårterminen 2006.  

 
2.2 Material  
 

Mätinstrumentet bestod av två enkäter som innehöll frågor som berör fysisk skolmiljö, 
elevinflytande, ansvarskänsla och trivsel. En för- och eftermätning genomfördes för att 
undersöka en eventuell effekt av miljöprojektet. Enkätstrukturen baseras på en 
enkätversion som ingår i Skolmiljö 2000, en modell för systematiskt arbetsmiljöarbete i 

skolan (Söderman, Backman, Grundberg, Häggqvist, Lundin & Petterson, 2002).  
 
Tre individer (två universitetsstudenter och en högstadieelev utanför 

undersökningsgruppen) fick kritiskt granska enkäten och ge feedback. Utifrån denna 
feedback gjordes vissa justeringar. Enkäten som användes vid första testtillfället (Bilaga A) 
bestod av 34 frågor som behandlar områdena; arbetsmiljö, elevinflytande, ansvarskänsla 
och trivsel. Frågorna besvarades genom att fylla i ett svarsalternativ på en skala (1-5), där 

värdet 1 motsvarar ”Inte alls” och värdet 5 motsvarar ”I högsta grad”. En av enkätfrågorna 
var vid båda testtillfällena en öppen fråga. Vid det andra testtillfället användes en likvärdig 
enkät (Bilaga B) med frågor som behandlar samma områden som i första enkäten dvs. 

arbetsmiljö, elevinflytande, ansvarskänsla och trivsel. Till samtliga enkäter medföljde 
instruktioner där även undersökningens syfte presenterades (Bilaga A & Bilaga B). 
 
Utifrån undersökningens syfte preciserades de centrala begreppen ”fysisk skolmiljö”, 

”trivsel”, ”inflytande” och ”ansvar”.  
 
Fysisk skolmiljö 
Upplevelse av skolans fysiska miljö beskrevs utifrån följande frågor: (1) Ger skolgården 

möjlighet till olika aktiviteter? (2) Finns det något du saknar i skolans lokaler? (3) Är skolan 
i gott skick? samt (4) Är det viktigt för dig hur den fysiska skolmiljön ser ut? 
 

Hur förändringen av den fysiska skolmiljön upplevdes av respondenterna beskrevs utifrån 
följande frågor (1) Har det skett en stor förändring av skolans lokaler sedan miljöprojektets 
start? (vårterminen 2005), (2) Har förändringen av skolans miljö levt upp till dina 
eventuella förväntningar? samt (3) Har klotter på skolan minskat i de lokaler som förnyats? 

 

Trivsel 
Trivsel beskrevs utifrån följande frågor: (1) Är klassrummen trivsamma? (2) Är skolans 

lokaler trivsamma? (3) Trivs du på i skolan? (4) Vad sysselsätter du dig med på rasterna? 
samt (5) Finns det utrymmen att träffas i under rast? 
 
Inflytande 

Inflytande beskrevs utifrån följande frågor: (1) Upplever du att du har möjlighet att 
påverka den fysiska skolmiljön? (2) Upplever du att lärare och övrig personal lyssnar på dig 
om du kommer med förslag på förändring av den fysiska skolmiljön? (3) Vill du vara med 
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och påverka den fysiska skolmiljön? (4) Är eget inflytande viktigt för dig när det gäller den 
fysiska skolmiljön? (5) Skulle du vilja ha mer inflytande i beslutsprocessen gällande 

förändringen av skolan? (6) Tror du att du kan påverka andra elever till att inte förstöra på 
skolan? (7) Vet du vad syftet och målet med miljöprojektet är? samt (8) Har du hjälpt till 
att förändra skolans fysiska miljö i samband med miljöprojektet? 
 

Ansvar 
Ansvarskänsla för skolans fysiska miljö beskrevs utifrån följande frågor: (1) Tycker du att 
det är okej att klottra på skolans område? (2) Känner du som elev ansvar för att skolans 

lokaler bevaras i gott skick? (3) Ställs det krav på dig som elev att du ska bevara skolans 
lokaler i gott skick? samt (4) Meddelar du personalen om du ser att någon förstör på 
skolan? 
 

2.3 Procedur 
 
För att undersöka om respondenternas upplevelse av trivsel, fysisk skolmiljö, inflytande 

och ansvar påverkades av ett miljöprojekt skedde mätning i tidigt skede av miljöprojektet 
samt efter att miljöprojektet pågått i ca sju månader. Respondenterna besvarade enkäterna 
på ordinarie lektionstid. Författarna var även närvarande vid flertalet miljögruppsmöten i 
ett tidigt skede av miljöprojektet för att öka sin förståelse för projektet och skolmiljön. 

 
2.4 Avgränsningar 
 
Endast elever i årskurs 8 på den aktuella grundskolan i Luleå Kommun deltog i 

undersökningen. 
 
2.5  Databehandling  

 
Undersökningen ligger på individnivå då intresset var att se vad varje enskild individ 
svarat. För att möjliggöra analys på individnivå kodades enkäterna, dvs. varje elev ersattes 
med en personlig kod. Detta var möjligt då författarna hade tillgång till klasslistor. Kodning 

användes för att underlätta hanteringen av data och för att veta vad varje individ svarat vid 
båda testtillfällena. Enkätsvaren från samtliga testtillfällen överfördes manuellt till 
statistikprogrammet SPSS 11.5 och analyserades. Den öppna frågan i enkäterna 

behandlades genom att svaren sammanfördes till olika kategorier. Kategorier skapades 
utifrån respondenternas svar på den öppna frågan. För varje svar som inte tidigare hade 
förekommit skapades en ny kategori. Svarsalternativen 1 och 2 betraktas som låga svar, 3 
som medel samt 4 och 5 som höga svar. Endast de respondenter som deltog vid båda 

testtillfällena ingår i analyserna. Samtliga respondenter T1 (91 elever) deltog vid T2. De 
frågor som var identiska i båda enkäterna men som lämnades obesvarade av respondenten 
vid ett testtillfälle betraktades som bortfall. 
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3. Resultat 
 
3.1 Fysisk skolmiljö 

 
Resultaten i Tabell 1 visar att respondenterna gav låga svar (2.5 Databehandling) på frågan 
om skolgården ger möjlighet till olika aktiviteter. Detta visar på en tendens att skolgården 

inte ger möjlighet till olika aktiviteter, men ingen signifikant skillnad mellan testtillfällena 
erhölls. När respondenterna tillfrågades om de saknar något i skolans lokaler svarade de 
strax över medel vid båda testtillfällena och således erhölls inte heller här någon signifikant 
skillnad. 

 
Tabell 1 Respondenternas upplevelse av den fysiska skolmiljön (skala 1-5). 

   TI    T2   

Fysisk skolmiljö  n M SD  N M SD  

Ger skolgården möjlighet  

till olika aktiviteter? 

  

87 

 

2,06 

 

0,957 

  

87 

 

2,01 

 

0,958 

 

Finns det något du saknar  

i skolans lokaler? 

  

88 

 

3,07 

 

1,102 

  

88 

 

3,24 

 

1,155 

 

*p<0.05               **p<0.01   ***p<0.001 

 
 
Tabell 2 visar att respondenterna upplevde att skolan var i bättre skick vid T2, t(88)=-

2,91,p<.005, än vid T1, dvs. fler respondenter svarade att de ”inte alls” upplevde att skolan 
var i gott skick vid T1 (27 % vid T1 jämfört med 15,7 % vid T2) (Bilaga D, Tabell 1). 
 

Tabell 2 ”Är skolan i gott skick?” (skala 1-5) 
   TI    T2   

  n M SD  N M SD  

Är skolan i gott skick?   89 2,2 1,013  89 2,61* 0,949  

*p<0.05              **p<0.01  ***p<0.001 

 

 

Tabell 3 presenterar resultatet av frågan ”Är det viktigt för dig hur den fysiska skolmiljön ser 
ut?” Den fysiska skolmiljön upplevdes vara av större betydelse för respondenterna vid T2, 
t(88)= -3,55, p<.001, än vid T1. 

 
Tabell 3 ”Är det viktigt för dig hur den fysiska skolmiljön ser ut?”  (skala1-5) 

   TI    T2   

  n M SD  n M SD  

Är det viktigt för dig hur den  

fysiska skolmiljön ser ut? 

  

89 

 

3,06 

 

1,219 

  

89 

 

3,55** 

 

1,168 

 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 

 

 

Tabell 4 visar respondenternas upplevelse av om det skett någon stor förändring i skolans 
lokaler Resultatet visar att en stor del av respondenterna (36,8 %) svarade tre på en 
femgradig skala vilket tyder på att de inte upplevde en stor förändring av skolans fysiska 
miljö (Bilaga D, tabell 2). 
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Tabell 4 ”Har det skett en stor förändring av skolans lokaler 

sedan miljöprojektets start (vårterminen 2005)?” (skala 1-5) 
   T2  

  N M SD 

Har det skett en stor förändring av 

skolans lokaler sedan miljöprojektets 

start (vårterminen 2005)? 

  

87 

 

3 

 

1,045 

 

 
Tabell 5 visar resultat för hur respondenterna upplevde att förändringen av skolans miljö 
levde upp till deras eventuella förväntningar. Resultatet visar att större delen av 
respondenterna gav ett medel eller lågt svar (41,6 % resp. 40,5 %), (Bilaga D, Tabell 3). 

Endast 18 % procent uppgav att förändringen av skolan levde upp till deras förväntningar.  
 

Tabell 5  ”Har förändringen av skolans miljö levt upp till dina  

eventuella förväntningar?” (skala 1-5) 
   TI  

  n M SD 

Har förändringen av skolans miljö levt 

upp till dina eventuella förväntningar? 

  

89 

 

2,65 

 

1,088 

 
 

Tabell 6 visar att flertalet respondenter gav ett medel eller lågt svar (37,4 % resp. 38.5 %) 

vilket tyder på att många av respondenterna upplevde att klotter förkommer i samma 
utsträckning som förut (Bilaga D, Tabell 4). Endast 24,2 % gav ett högt svar. 
 

Tabell 6 ”Har klotter minskat i de lokaler som förnyats?” (skala 1-5) 
   T2  

  N M SD 

Har klotter minskat i de lokaler som 

förnyats? 

 91 2,74 1,124 

 

 
3.2  Trivsel  
 
Tabell 7 visar resultat för hur trivsamma skolans lokaler och klassrum upplevdes av 

respondenterna. Resultatet visar att respondenternas upplevelse av klassrummen samt 
skolans lokaler var nästintill oförändrad mellan T1 och T2. 
 

Tabell 7  Respondenternas trivsel (skala 1-5) 
   TI    T2   

Trivsel  N M SD  n M SD  

Är klassrummen trivsamma?  89 2,98 0,953  89 2,85 0,847  

Är skolans lokaler trivsamma?  89 3 0,929  89 2,88 0,85  

*p<0.05  **p<0.01 ***p<0.001 

 

 
Tabell 8 visar resultat för hur respondenterna trivdes i skolan. En större andel svarade högt 
på frågan vid T1 än vid T2 (74,7 % resp. 62,7 %), (Bilaga D, Tabell 5). Ingen signifikant 
skillnad mellan testtillfällena erhölls. 
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Tabell 8 ”Trivs du i skolan?” (skala 1-5) 

   TI    T2   

Trivsel  n M SD  n M SD  

Trivs du i skolan?  91 3,78 0,772  91 3,68 0,88  

*p<0.05  **p<0.01 ***p<0.001 
 
Tabell 9 visar respondenternas sysselsättning på rasterna i procent fördelat över kön. Den 
vanligaste sysselsättningen bland flickor vid T1 var att vistas i korridoren medan den 

vanligaste sysselsättningen bland pojkar var att vistas i centrum eller att gå hem. Vid 
jämförelse mellan testtillfällena hade sysselsättningen på rasterna förändrats och av resultatet 
går att utläsa att 45,3 % av respondenterna vid T2 befann sig i elevfiket under rasterna. 
Antalet respondenter som valde att gå hem under rasterna hade mer än halverats vid T2. 

En annan sysselsättning som tillkom vid T2 var att spela kort vilket dock endast förekom 
bland pojkar (12 %). 

 

Tabell 9 Vad sysselsätter du dig med på rasterna? (%) 
  TI    T2  

 Flickor Pojkar Totalt  Flickor Pojkar Totalt 

 n=34 n=41 n=75  n=34 n=41 n=75 

Umgås med vänner 14,7 5,3 20,0  9,3 1,3 10,7 

Är i centrum 8,0 13,3 21,3  0 6,7 6,7 

Slappar 0 8,0 8,0  2,7 4,0 6,7 

Utövar sport 0 6,7 6,7  0 0 0 

Är i korridoren 21,3 5,3 26,7 

 

 5,3 9,3 14,7 

Går hem 1,3 12,0 13,3  0 4,0 4,0 

Studerar 0 4,0 4,0  0 0 0 

Är i fiket 0 0 0  28,0 17,3 45,3 

Spelar kort 0 0 0  0 12,0 12,0 

 
 

Tabell 10 visar att respondenterna vid T2 tenderade att uppleva att det fanns bättre tillgång 
till utrymme. Skillnaden är dock inte statistiskt signifikant. Upplevelsen av om det fanns 
någonting att göra på rasterna var i stort sett oförändrad vid jämförelse mellan testtillfällena, 
detsamma gällde för saknaden av någonting att sysselsätta sig med. 

 
Tabell 10 Rasterna (skala 1-5) 

   TI    T2   

Rasterna  N M SD  n M SD  

Finns det utrymmen att träffas i under rast?  89 2,98 1,087  89 3,19 1,195  

Har du något att göra på rasterna?  91 2,75 1,322  91 2,82 1,198  

Finns det något du saknar som du skulle  

vilja sysselsätta dig med på rasterna? 

 87 3,49 1,311  87 3,4 1,442  

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
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3.3 Inflytande  

 
Tabell 11 visar hur respondenterna upplevde sin möjlighet till eget inflytande över skolans 
fysiska miljö. Medelvärdet på frågan ”Upplever du att du har möjlighet att påverka den fysiska 

skolmiljön? var lågt/medel och ingen signifikant skillnad erhölls mellan testtillfällena. 
Medelvärdet på frågan ”Upplever du att lärare och övrig personal lyssnar på dig om du kommer 
med förslag till förändringen av den fysiska skolmiljön?” var medel och det förelåg ingen 
signifikant skillnad mellan testtillfällena. 
 

Tabell 11 Respondenternas upplevda möjlighet till eget inflytande (skala1-5) 
   TI    T2   

  n M SD  n M SD  

Upplever du att du har möjlighet att  

påverka den fysiska skolmiljön? 

  

90 

 

2,68 

 

1,13 

  

90 

 

2,69 

 

1,167 

 

Upplever du att lärare och övrig personal  

lyssnar på dig om du kommer med förslag  

till förändring av den fysiska skolmiljön? 

  

 

91 

 

 

2,96 

 

 

1,264 

  

 

91 

 

 

2,9 

 

 

1,165 

 

*p<0.05  **p<0.01 ***p<0.001 
 
 

Tabell 12 visar respondenternas inställning till eget inflytande. Respondenterna svarade 
lågt/medel på frågan om de vill vara med och påverka skolmiljön vid båda testtillfällena 
och ingen signifikant skillnad erhölls. Resultatet på frågan, ”Är eget inflytande viktigt för dig 

när det gäller den fysiska miljön?”, visar att flertalet respondenter gav ett svar strax under 
medel. Det förelåg ingen signifikant skillnad mellan testtillfällena med avseende på 
respondenternas attityd till inflytande. 

 

Tabell 12 Respondenternas inställning till eget inflytande (skala1-5) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Det framgår i Tabell 13 att majoriteten av respondenterna upplevde sig sakna möjlighet att 

påverka andra elever att inte förstöra på skolan.  

 
Tabell 13 ”Tror du att du kan påverka andra elever till att inte förstöra på skolan?” (Skala 1-5) 

   TI  

  n M SD 

Tror du att du kan påverka andra  

elever till att inte förstöra på skolan? 

 

  

90 

 

2,54 

 

1,062 

 
 

   T1    T2  

  N M SD  n M SD 

Vill du vara med och påverka den 

fysiska skolmiljön? 

  

90 

 

2,49 

 

1,256 

  

90 

 

2,51 

 

1,326 

Är eget inflytande viktigt för dig när 

det gäller den fysiska miljön? 

  

88 

 

2,84 

 

1,067 

  

88 

 

2,91 

 

1,024 

Skulle du vilja ha mer inflytande i  

beslutsprocessen gällande förändringen  

av skolan? 

  

 

90 

 

 

2,54 

 

 

1,062 
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Tabell 14 visar att projektets syfte och mål vid första testtillfället var otydligt för flertalet 
respondenter (42,2 %) då låga svar var vanligast förekommande (Bilaga D, Tabell 6). 

Antalet respondenter som tycktes känna till syftet och målet var lika högt som de antal som 
gav svarsalternativ tre. 

 

Tabell 14 ”Vet du vad syftet och målet med miljöprojektet är?” (Skala 1-5) 
   TI  

  n M SD 

Vet du vad syftet och målet med miljöprojektet är? 

 

 90 2,73 1,234 

 
 
Tabell 15 visar ett medel/lågt medelvärde för i vilken utsträckning respondenterna 
upplevde att de deltagit i miljöprojektet. Resultatet visar att 60,7 % gav låga svar på frågan 

och att endast 14,4 % gav höga (Bilaga D, Tabell 7). Detta visar på en tendens att 
respondenterna till liten del deltagit till i förändringsarbetet. 
 

Tabell 15  ”Har du hjälpt till att förändra skolans fysiska miljö i samband 

med miljöprojektet?”  (Skala 1-5) 
   TI  

  n M SD 

Har du hjälpt till att förändra 

skolans fysiska miljö i samband 

medmiljöprojektet? 

  

89 

 

2,24 

 

1,225 

 

 
3.4 Ansvar  
 
Tabell 16 visar att respondenterna inte uppskattade klotter på skolans område då de gav 

låga svar vid samtliga testtillfällen, ingen signifikant skillnad erhölls mellan testtillfällena. 
 

Tabell 16 ”Tycker du att det är okej att klottra på skolans område?” (skala 1-5)  
   TI    T2   

Ansvar  n M SD  n M SD  

Tycker du att det är okej att klottra  

på skolans område? 

  

91 

 

1,65 

 

1,168 

  

91 

 

1,74 

 

1,21 

 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 

 

 

Respondenternas upplevda ansvar för skolans lokaler visas i Tabell 17. Vid jämförelse 

mellan testtillfällena erhölls en signifikant skillnad som visar att respondenternas upplevelse 
av ansvar för den fysiska skolmiljön hade ökat, t(88)=-2,91, p<.005. 
 

Tabell 17 ”Känner du som elev ansvar för att skolans lokaler bevaras i gott skick?” (skala1-5) 
   TI    T2   

  n M SD  n M SD  

Känner du som elev ansvar för att skolans 
lokaler bevaras i gott skick? 

  
89 

 
2,56 

 
1,234 

  
89 

 
2,96* 

 
1,269 

 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 

 
 

Tabell 18 visar en signifikant skillnad mellan testtillfällena på frågan ”Ställs det krav på dig 
som elev att du ska bevara skolans lokaler i gott skick?”, t(88)=-7,05, p<.000. Skillnaden visar 
att respondenterna upplevde ett högre krav på att bevara skolans lokaler i gott skick vid 
T2.  
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Tabell 18 ”Ställs det krav på dig som elev att du ska bevara skolans lokaler i gott skick?” (skala 1-5) 

   TI    T2   

  N M SD  n M SD  

Ställs det krav på dig som elev att du 

ska bevara skolans lokaler i gott skick? 

  

89 

 

2,47 

 

1,139 

  

89 

 

3,58*** 

 

1,223       

 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 

 
 

Av Tabell 19 framgår att respondenterna gav svar strax under medel på frågan ”Meddelar du 
personalen om du ser att någon förstör på skolan?”.  Andelen som svarade ”i högsta grad” vid T1 
hade fördubblats vid T2 (10 % resp. 20 %), (Bilaga D, Tabell 8). Dock erhölls ingen 

signifikant skillnad mellan testtillfällena.  
 

Tabell 19 ”Meddelar du personalen om du ser att någon förstör på skolan?” (skala 1-5) 
   TI    T2   

  N M SD  n M SD  

Meddelar du personalen om du  

ser att någon förstör på skolan? 

  

90 

 

2,84 

 

1,306 

  

90 

 

2,94 

 

1,472 

 

* p<0.05 ** p<0.01 *** p<0.001 
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4. Diskussion 

 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka eventuella effekter skolans miljöprojekt 

hade på respondenternas upplevelse av den fysiska skolmiljön, deras trivsel, deras 
upplevelse av inflytande samt deras upplevda ansvar. 
 

Lennart Lennerlöf (1984) lyfter fram att hänsyn bör tas till de människor som vistas i 
miljöerna och undersöka deras subjektiva uppfattningar då avsikten är att se hur de 
påverkas av sin arbetsmiljö. Författarna ville därför fånga den enskilde respondentens 
uppfattning av sin fysiska skolmiljö för att se hur denne påverkas av förändringen. 

 
4.1 Fysisk skolmiljö  
 

För att undersöka hur respondenterna upplevde sin fysiska skolmiljö ställdes ett antal 
frågor. Resultaten visade att respondenterna inte upplevde att skolgården gav möjlighet till 

olika aktiviteter vid båda testtillfällena. Författarna besökte skolgården vid tidpunkten före 
och efter miljöprojektet och uppmärksammade att den förändring som skett var att nya 

bänkar samt ny basketkorg införskaffats. Denna nästintill omärkbara förändring är troligtvis 
orsaken till att respondenterna upplevde att skolgården var oförändrad. 
 

Resultaten visade även att respondenterna upplevde att skolan var i relativt dåligt skick 
båda före och efter den fysiska förändringen. Vid andra testtillfället visade resultaten på en 
marginell förändring i respondenternas uppfattning som visade att skolans skick hade 
förbättrats. Förändringen som skett i den fysiska miljön under miljöprojektet, exempelvis 

ommålning och inköp av nya inventarier, kan vara orsaken till detta resultat. Men 
förändringen var inte tillräcklig då respondenterna fortfarande upplevde skolans skick som 
relativt dåligt. 
 

Den upplevda betydelsen av den fysiska skolmiljön ökade hos respondenterna. Deras 
ökade involvering i skolmiljön kan mest troligt vara orsaken till denna positiva effekt 
eftersom de blivit mer medvetna om hur miljön ser ut samt hur den kan förbättras.  

 
Enligt arkitekturhistorikern Lisbeth Williams, refererad av Nilsson (1998), kan klotter vara 
en reaktion på att elever upplever att de har lite kontroll och att miljön inte är deras. Det 
är därför viktigt att elever har ett område som de kan kontrollera och där de känner sig 

trygga. Respondenternas kontroll över skolans miljö hade ökat i samband med 
miljöprojektet, vilket, enligt Williams refererad av Nilsson (1998), borde ha lett till att 
klotter hade minskat. Respondenterna upplevde dock att klotter förkom i samma 

utsträckning som tidigare. Orsaken till att klotter inte minskade trots att respondenterna 
fick större kontroll över sin skolmiljö kan bero på att endast de respondenter som var med 

i miljögrupperna upplevde att de fick ökad kontroll.  
 

4.2 Trivsel och ansvar  
 
För att utreda om miljöprojektet påverkade respondenterna undersöktes bland annat om 

trivselnivån förändrades. Rubenowitz (2004) tar upp faktorer som är centrala för att skapa 
trivsel i arbetet och menar att känslan av delaktighet och ansvar hos individen är avgörande 
för att trivsel ska uppstå. Miljöprojektet gav respondenterna ökat ansvar och det var därför 
väsentligt att utreda om upplevelsen av ansvar hade förändrats. Att uppleva personligt 
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ansvar för resultatet av ett arbete, är enligt Hackman och Oldham refererad av Hackman 
(1980), ett av villkoren för att motivation och engagemang ska uppstå i arbetet).  

 
Resultaten visade att flertalet av respondenterna inte upplevde något stort ansvar för 
skolans miljö. Vid jämförelse mellan testtillfällena erhölls en signifikant skillnad som visar 
att respondenterna upplevde ett ökat ansvar för skolmiljön samt högre krav på att bevara 

skolans lokaler i gott skick. Detta tydligt ökade upplevda ansvar kan vara resultatet av det 
så kallade kollektiva belöningssystem som infördes på skolan i samband med 
miljöprojektet. Belöningssystemet innebar att eleverna varje månad fick en summa pengar 

från skolan förutsatt att ingenting förstördes, vilket sedan skulle användas till belöning i 
form av t.ex. filmvisning i aulan. 
 
Eleverna tog tillsammans med lärare samt rektor beslut om att ansvarig för skadegörelsen 

på skolan blir betalningsskyldig samt att den som bevittnar skadegörelse ska rapportera 
detta till personalen. Resultaten visade på en eventuell effekt, dock ej signifikant, av den 
införda betalningsskyldigheten då dubbelt så många respondenter vid andra testtillfället 

svarade att de ”i högsta grad” skulle meddela personalen om de bevittnade skadegörelse. 
 
Begreppet trivsel kan ha olika betydelse för olika människor och är därför svårt att mäta. 
För att fastställa hur respondenterna trivdes på skolan utformades ett antal enkätfrågor om 

trivsel och resultaten visade att majoriteten av respondenterna trivdes i skolan. På frågorna: 
”Är klassrummen trivsamma” samt ”Är skolans lokaler trivsamma”, visade resultaten ett lågt 
medelvärde vilket innebär att respondenterna inte tycktes uppleva klassrummen och 
skolans lokaler som trivsamma. Detta tyder på att respondenternas allmänt upplevda trivsel 

inte grundar sig på skolans fysiska miljö. Medelvärdet på samtliga frågor om trivsel var 
något högre vid första testtillfället vilket innebär att respondenterna trivdes bättre tiden 
innan miljöprojektets start. Flertalet faktorer utöver miljöprojektet kan vara orsaken till att 

respondenternas trivsel försämrats men även miljöprojektet självt kan vara upphovet. 
Hackman och Oldham refererad av Hackman (1980), menar att det är oerhört viktigt för 
människor att få kunskap om resultatet av sin arbetsinsats samt att kunna identifiera 
arbetsinsatsen. Resultaten visade att respondenterna inte upplevde en stor förändring av 

skolans lokaler sedan miljöprojektets start. Eftersom respondenterna var delaktiga i 
förändringsarbetet och resultaten visade att respondenterna inte upplevde någon stor 
förändring på skolan saknas kunskap om resultatet av deras arbetsinsats. Detta medförde 

mest troligt att respondenterna upplevde att deras arbete för att förbättra skolmiljön var 
förgäves. Enligt Rubenowitz (2004) är känslan av delaktighet och ansvar hos individen 
avgörande för att trivsel ska uppstå. Den aktuella undersökningen stödjer inte teorin då 
resultaten visade att respondenterna upplevde ökat ansvar medan trivselnivån är näst intill 

oförändrad.  
 
För att anknyta till Karaseks krav och kontroll modell refererad av Aronsson (1987) samt 

Agervold (2001) och Lennerlöf (1984), skulle det införda belöningssystemet kunna vara en 
av de bakomliggande faktorerna till den minskade trivseln bland respondenterna. 
Belöningssystemet innebar en rad krav; att ingen skadegörelse fick förekomma, att 
respondenterna skulle meddela personal om det såg någon förstöra samt att den enskilda 

eleven skulle betala skadegörelse som denne åstadkom. Respondenterna hade låg kontroll 
över situationen, dvs. liten möjlighet att veta vem som förstörde på skolan. Detta är den 
situation som Karasek, refererad Agervold (2001), benämner hög belastning. Det största 

problemet med belöningssystemet kvarblir dock: att individer som inte är elever på skolan 
kan utgöra en del av de individer som orsakar skadegörelsen, vilket gör att fel grupp blir 
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lidande. Även i det fallet saknar respondenterna kontroll över situationen. Hänsyn bör 
även tas till den intressekonflikt som kan tänkas råda hos respondenterna då de exempelvis 

ser en av sina vänner, eller någon de hyser respekt för, förstöra på skolan. Det är i ett 
sådant läge osannolikt att de meddelar personalen på skolan vad som skett.   
 
För att ytterligare kartlägga en eventuell förändring på grund av miljöprojektet ställdes 

frågor om respondenternas sysselsättning på rasterna. Respondenterna förväntades spendera 
mer tid i skolans lokaler då den fysiska skolmiljön hade förbättrats. Resultaten visade att 
den vanligaste sysselsättningen bland flickor vid första testtillfället var att vistas i korridoren 

medan den vanligaste sysselsättningen bland pojkar var att vistas i centrum eller att gå hem. 
Vid jämförelse mellan testen hade sysselsättningen på rasterna förändrats drastiskt. Av 
resultatet går att utläsa att 45,3 % av respondenterna vid andra testtillfället befann sig i 
elevfiket under rasterna och antalet respondenter som valde att gå hem hade mer än 

halverats. En annan sysselsättning som tillkom vid andra testtillfället var att spela kort, 
vilket endast förekom bland pojkar (12 %). Vid jämförelse mellan testtillfällena på frågan 
”Finns det utrymmen att träffas i under rast?” visade resultaten att respondenterna 

upplevde att det fanns bättre tillgång till utrymme vid andra testillfället. Det nyöppnade 
elevfiket fungerade som en mötesplats för de allra flesta elever på skolan under rasterna och 
antas därför vara uppskattat av respondenterna.  
 

4.3 Inflytande 
 
För att betona betydelsen av de inflytande eleverna fick i samband med miljöprojektet 
används Karaseks krav- och kontroll modell refererad av Aronsson (1987) samt Agervold 

(2001) och Lennerlöf (1984). Modellen betonar den betydelse kontroll har för att 
människor ska kunna möta kraven som ställs. Eleverna på skolan mötte varje dag flertalet 
krav på hur skolans lokaler fick nyttjas samt att klotter och annan typ av skadegörelse inte 

fick förekomma. Samtidigt saknade eleverna kontroll över den miljö där alla dessa krav 
ställdes. Miljöprojektet innebar en möjlighet för eleverna att möta skolans krav med en viss 
grad av kontroll. Eleverna fick vara delaktiga i förändringen av skolan samt delta i 
skapandet av förändringen. Den ökade kontrollen över sin egen skolmiljö innebar att de 

kunde möta kraven. Det är sannolikt att respondenternas ökade kontroll medförde att de 
uppmärksammade skolans fysiska miljö mer än tidigare. 
 

Rubenowitz (2004) betonar vikten av att de individer som påverkas av en förändring bör 
ges inflytande i processen för att utveckling i organisationen ska vara framgångsrik. För att 
individer aktivt ska delta i förändringsarbetet krävs att de informeras om vad förändringen 
kommer att innebära för dem samt deras möjlighet att delta. Resultaten av 

undersökningen visade att respondenterna upplevde låg möjlighet att påverka sin 
skolmiljö. Ingen tydlig skillnad mellan testtillfällena uppmärksammades. Eftersom det 
enligt Rubenowitz (2004) är viktigt att individer ges inflytande och att respondenterna i 

den aktuella undersökningen upplevde låg möjlighet blir utvecklingen mindre 
framgångsrik. Att en ökad möjlighet till inflytande inte upplevdes av samtliga respondenter 
kan bero på ett flertal olika faktorer. Alla individer är olika; somliga agerar när de ges 
möjlighet att påverka medan andra drar sig undan och iakttar. De elever som ingick i 

miljögrupperna fick stor möjlighet att framföra åsikter och förslag. Resultaten visade att 
flertalet respondenter uppgav att de hade låg delaktighet i miljöprojektet. Författarna 
närvarade vid flertalet miljögruppsmöten i ett tidigt skede av miljöprojektet och 

uppmärksammade då att vissa respondenter var mer delaktiga än andra. När samtliga 
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respondenter på skolan gavs tillfälle att ge förslag till förändring upplevde författarna att 
vissa deltog mer aktivt än andra.  

 
Miljöprojektet förändrade inte respondenternas syn på betydelsen av det egna inflytandet 
när det gäller den fysiska skolmiljön då de flesta respondenter gav ett svar strax under 
medel på frågan ”Är eget inflytande viktigt för dig när det gäller den fysiska miljön?” och ingen 

tydlig skillnad mellan testtillfällena kunde utläsas. Eftersom flertalet av respondenterna inte 
upplevde att de hade möjlighet att påverka skolmiljön samt inte såg någon stor förändring 
på skolan såg de heller inte vad eget inflytande i skolmiljön kan leda till, vilket visar att 

respondenternas syn på betydelsen av sitt eget inflytande i den fysiska skolmiljön är 
oförändrat.  
 
4.4 Kritisk granskning av arbetet 

 
Enkäterna bestod av en rad frågor som berörde fysisk skolmiljö, trivsel, inflytande samt 
ansvar. Eftersom vissa av frågorna sträcker sig bakåt i tiden kan minnesfel uppträda vilket 

kan ge en missvisande bild av den faktiska upplevelsen. Då syftet var att mäta effekten av 
miljöprojektet utfördes enkätundersökning vid två skilda tillfällen. Respondenternas 
sinnestämning kan därför vara förändrad och detta kan påverka resultatet. Att använda sig 
av sakenliga följdfrågor är svårt vid kvantitativa studier och det hade därför varit mer 

fördelaktigt att kombinera enkätundersökningen med intervjuer.      
 
Svaren i enkäterna kan eventuellt vara missvisande eftersom andra testtillfället ägde rum då 
förändring av skolan nyligen genomförts vilket kan ha inneburit att alla respondenter inte 

hunnit vänja sig vid den nya skolmiljön.  
 
Enligt Karlsson & Eriksson (2000) har Karasek´s modell kritiserats för att den anses bortse 

från att faktorer i arbetsmiljön påverkar individer olika samt att det finns individuella 
skillnader i hur människor hanterar arbetsmiljöns inverkan. Modellen stöds dock av 
flertalet studier som påvisar att belastade arbetssituationer skapar otillfredsställelse och stress 
samt att låg kontroll i ett arbete med låga krav leder till att människor blir mer passiva 

(Agervold, 2001). 
 
Hackman och Oldhams arbetskarakteristiska modell kritiseras för att den inte tar hänsyn till 

flertalet faktorer som kan påverka anställdas tillfredställelse i arbetet (Jacobsen & Thorsvik 
,1997). Kritik har även riktats mot modellen då forskning inte har kunnat bevisa att 
självstyre och feedback påverkar individuella psykologiska upplevelser eller sambandet 
mellan upplevelserna och arbetets resultat. Modellen har fått stöd för dess antagande att 

variation i arbetet, graden av identifierbar arbetsinsats samt arbetsuppgiftens betydelse är 
avgörande för upplevelse av meningsfullhet.   
 

4.4.1 Reliabilitet 
Enkätfrågorna konstruerades utifrån de områden som skulle undersökas och syftet som 
skulle söka besvaras. Flertalet frågor baseras på en tidigare enkätversion ”Skolmiljö 2000” 

(Söderman, 2002) och skräddarsyddes för att passa målgruppen på bästa sätt, dvs. frågorna 
gjordes så korta, konkreta och entydiga som möjligt. Författarna utformade enkätfrågorna 
så att ledande, dubbeltydiga och svårbegripliga frågor undveks. För att söka minimera 
felkällor så som slumpmässiga och systematiska fel vid inmatning, sammanställning och 

bearbetning har utomstående individer granskat materialet och därefter omarbetades delar 
av materialet. 
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4.4.2 Validitet 

 
4.4.2.1 Begreppsvaliditet  
Enkäten består av latenta begrepp som trivsel, ansvar och inflytande. Dessa begrepp är inte 
observerbara och därför svåra att mäta. Dessa begrepp har definierats för att göra dem så 

allmängiltiga som möjligt.   
 
4.4.2.2 Intern validitet  

Den interna validiteten är situationsbunden och sätter undersökningsgruppen i fokus. 
Relevanta frågor har utformats utifrån syfte och frågeställningar. Då syftet var att mäta 
respondenternas upplevelse av den fysiska skolmiljön, trivsel, möjlighet till inflytande samt 
ansvar har frågorna utformats för att kunna mäta detta. De frågor som var identiska i båda 

enkäterna men lämnades obesvarade av respondenten vid ett testtillfälle räknades även som 
bortfall vid det andra testtillfället. Detta gjordes för att öka validiteten då syftet var att se 
om förändring skett i respondenternas upplevelse av de ovan nämnda faktorerna. Genom 

att undersökningsgruppen är densamma vid båda testtillfällena är resultaten mer 
tillförlitliga. 
 
Förändringen av skolans fysiska miljö behöver inte enbart vara det som påverkar 

exempelvis trivsel bland respondenterna. Trivseln kan påverkas av många andra faktorer 
som inte går att kontrollera. För att få ett mer tillförlitligt resultat utfördes två 
enkätundersökningar. Om endast mätning skett efter förändringen hade risken för ett 
missvisande resultat ökat. 

 
Om respondenter inte förstår betydelsen av sin delaktighet och upplever frågorna som 
ointressanta påverkas deras motivation och svaren blir därmed inadekvata. Även 

respondenternas sinnesstämning samt ovidkommande variabler som exempelvis ljud och 
ljus kan ha inverkan på resultatet. Författarna deltog inte vid testtillfällena på grund av 
direktiv från rektorn som saknade information om när samtliga respondenter var samlade 
klassvis. Ovidkommande variabler vid testtillfällena kunde därför inte kontrolleras.  

 
Andra hot mot den interna validitet är att respondenterna svarar det som anses vara socialt 
önskvärt. Ett exempel på detta är frågor som berör ämnet klotter, där resultatet visar att 

flertalet förhåller sig negativa till företeelsen.  
 
4.4.2.3 Extern validitet 
Den externa validiteten handlar om resultatet som framkommer vid undersökningen kan 

generaliseras till andra liknande grupper. (Sandberg, 2002) 
 
Urvalsgruppen i studien utgör ca en tredjedel av det totala antalet elever på den aktuella 

högstadieskolan. Att generalisera resultatet till samtliga elever på skolan kan var möjligt 
men kan även innebära svårigheter på grund av att eleverna har haft olika förutsättningar 
att exempelvis identifiera sig med skolmiljön då de är i olika åldrar och har vistats i miljön 
olika länge. De elever som går i årskurs nio kan uppleva förändring av skolmiljön som 

betydelselöst på grund av att de inom en snar framtid lämnar skolan. För de elever som går 
i årskurs sju är skolmiljön främmande och en förändring för dem kan vara antingen 
välkomnande eller oviktig. Undersökningsgruppen som består av elever i årskurs åtta har 

hunnit identifiera sig med miljön. Dessa elever ska vistas i skolmiljön under en längre 
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period, vilket bör göra dem mest motiverade till förändring. Författarna gjorde sitt urval 
utifrån ovanstående resonemang. 

 
Det är inte möjligt att generalisera resultaten till samtliga elever på högstadieskolor i 
Sverige då undersökningsgruppen är en för liten del av det totala antalet elever. En annan 
svårighet med att göra en generalisering är att det på varje enskild skola råder olika klimat 

vilket gör att en förändring i den fysiska miljön ger skilda resultat.  
 
4.4.3 Forskningsetiska övervägande  

Författarna informerade på första sidan i enkäten att respondenternas namn ersatts med en 
kod samt att deras anonymitet garanterades. Eftersom lärare samlade in enkäterna samt 
hade tillgång till den kodade klasslistan upplevde respondenterna eventuellt hot mot sin 
anonymitet. Upplevelse av hotad anonymitet kan ha lett till bortfall och missvisande svar. 

Författarna borde ha tydliggjort möjligheten för respondenterna att avbryta testet. Svaren 
kan även vara missvisande eftersom denna information uteblev.  
 

4.4.4 Framtida forskning  
Författarna upplever att forskning om betydelsen av den fysiska skolmiljön för elever är 
begränsad. Mycket pekar på att skolans fysiska miljö har betydelse och bör därför ges mer 
uppmärksamhet. Fler skolor bör starta liknande miljöprojekt och göra liknade 

undersökningar som följer dessa projekt för att se hur förändringar kan påverkar eleverna.  
 
Trots att det finns föreskrifter för hur skolor ska arbeta med den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön tror författarna att det finns stora brister i hur skolor handskas med dessa 

problem. Kommuner bör ta sitt ansvar genom att kartlägga respektive skolors arbetsmiljöer 
för att sedan kunna genomföra förändringar.  
 

Förslag till framtida forskning är att undersöka om skolans miljöprojekt fortfarande pågår 
och vilka ytterligare förändringar som har skett på skolan samt undersöka om trivseln bland 
respondenterna har förbättrats. Det skulle även vara intressant att undersöka lärarnas 
upplevelse av miljöprojektet. 
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Bilaga A – Testtillfälle 1  
 

 
 

 
Hej! 

 

Vi är två studenter som läser på utbildningsprogrammet för psykologi vid Luleå Tekniska 

Universitet. Vid val av uppsatsämne kom vi i kontakt med din rektor som informerade oss 

om det kommande miljöprojektet på din skola. Detta har lett till denna enkätundersökning 

som handlar om skolmiljöns påverkan på trivsel. Vi skulle vara oerhört tacksamma om du 

tog dig tid att delta i vår  

undersökning. 

 

Vi har ersatt ditt namn med en kod och kommer att behandla enkäterna med 

varsamhet för att garantera dig anonymitet.  

 

Om du har frågor eller funderingar angående enkäten kontakta oss gärna på  

telefonnummer: XXX-XXX XX XX. 

 

Tack på förhand 

Sofia Eriksson & Jenny Hellman 



 

 

Elevenkät  
 

 
 Tjej                         Kille                           
 

 

1. Trivs du i skolan? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

2. Är stämningen bra på skolan? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

3. Är stämningen bra i din klass? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               

 
4. Är du stolt över din skola? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

5. Har du någonting att göra på rasterna? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               
 

6. Vad sysselsätter du dig med på rasterna? Ge exempel 
 
_____________________________________________________ 

 
 

7. Finns det någonting du saknar som du skulle vilja sysselsätta dig med på rasterna? 
 Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 



 

 

 
8. Påverkar skolans fysiska miljö hur du trivs på skolan? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               
 

9. Tror du att du skulle trivas bättre om du får vara med och bestämma förändringen 
av skolan? 

 Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

10. Är klassrummen trivsamma?  

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               

 
11. Är det viktigt för dig hur den fysiska skolmiljön ser ut? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

12. Är skolans lokaler trivsamma? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

13. Finns det utrymmen att träffas i under rast? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               

 
14. Är skolan i gott skick? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

15. Ger skolgården möjlighet till olika aktiviteter? 

      Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               

 
16. Finns det något du saknar i skolans lokaler? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               



 

 

 
17. Vill du vara med och påverka den fysiska skolmiljön? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               
 

18. Upplever du att du har möjlighet att påverka den fysiska skolmiljön? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

19. Upplever du att lärare och övrig personal lyssnar på dig om du kommer med 
förslag till förändring av den fysiska skolmiljön? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               

 
20. Är eget inflytande viktigt för dig när det gäller den fysiska skolmiljön? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

21. Skulle du vilja ha mer inflytande i beslutsprocessen gällande förändringen av 
skolan? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               

 
22. Ställs det krav på dig som elev att du ska bevara skolans lokaler i gott skick? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                                
 

23. Tror du att kraven på att skapa och bevara en trivsam miljö på skolan kommer att 

öka för dig som elev i och med miljöprojektet? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               

 
24. Tycker du att det är okej att klottra på skolans område? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                          



 

 

 
25. Känner du som elev ansvar för att skolans lokaler bevaras i gott skick? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     

                                          
 

26. Tror du att du känner större ansvar för skolans lokaler och inredning om de är nya? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                          
 

27. Meddelar du personalen om du ser att någon förstör på skolan? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                          
 

28. Tror du att du kan påverka andra elever till att inte förstöra på skolan? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                          

 
29. Känner du större ansvar för skolans lokaler om du själv får vara med och förändra 

dem? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                          

 

30. Tror du att klotter minskar om inredning och lokaler förnyas? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                          

 
31. Vet du vad syftet och målet med miljöprojektet är? 

      Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                          

 
32. Tror du att målet med miljöprojektet är möjligt att uppnå? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     

                                          

 
33. Har du höga förväntningar på den planerade förändringen av din skola? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                          



 

 

 
34. Tror du att förändringen av skolan kommer att leva upp till dina förväntningar? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     

                                          
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Bilaga B – Testtillfälle 2 

 

 
 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser på utbildningsprogrammet för psykologi vid Luleå Tekniska 

Universitetet. Hösten 2005 deltog du i en enkätundersökning som handlade om din 

skolmiljö. Nu ber vi dig även besvara denna enkät som är en uppföljning av den 

föregående. 

 

Vi har ersatt ditt namn med en kod och kommer att behandla enkäterna med 

varsamhet för att garantera dig anonymitet.  

 

Om du har frågor eller funderingar angående enkäten kontakta oss gärna på 

telefonnummer: XXX-XXX XX XX. 

 

Tack på förhand 

Sofia Eriksson & Jenny Hellman 



 

 

 Tjej                         Kille                           
 

Nedanstående frågor har fem svarsalternativ. Sätt ett kryss i den ruta som stämmer bäst 
överens med din uppfattning. Svarsalternativ 1 betyder att frågan inte alls stämmer 
överens med din uppfattning medan svarsalternativ 5 betyder att den stämmer i högsta 
grad. OBS! Fyll endast i ett svaralternativ per fråga. 

 
1. Trivs du i skolan? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

2. Är stämningen bra på skolan? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               

 
3. Är stämningen bra i din klass? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

4. Är du stolt över din skola? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

5. Har du någonting att göra på rasterna? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               

 
6. Vad sysselsätter du dig med på rasterna? Ge exempel 
 

_____________________________________________________ 
 

7. Finns det någonting du saknar som du skulle vilja sysselsätta dig med på rasterna? 
 Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

8. Påverkar skolans miljö hur du trivs på skolan?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               



 

 

 
9. Har det skett en stor förändring av skolans lokaler sedan miljöprojektets start 

(vårterminen 2005)? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               

 
10. Är klassrummen trivsamma?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

11. Är det viktigt för dig hur den fysiska skolmiljön ser ut?  

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               

 
12. Är skolans lokaler trivsamma?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

13. Finns det utrymmen att träffas i under rast? 
      Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

14. Är skolan i gott skick?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               

 
15. Ger skolgården möjlighet till olika aktiviteter?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               
 

16.  Finns det något som du saknar i skolans lokaler? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                               



 

 

 
17. Vill du vara med och påverka den fysiska skolmiljön?   

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     
                                                
 

18. Upplever du att du har möjlighet att påverka den fysiska skolmiljön?  
 Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                          
 
19. Upplever du att lärare och övrig personal lyssnar på dig om du kommer med 

förslag till förändring av den fysiska skolmiljön? 

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     

                                          

      
20. Är eget inflytande viktigt för dig när det gäller den fysiska skolmiljön? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                               
 

21. Har du hjälpt till att förändra skolans fysiska miljö i samband med miljöprojektet?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                         

 

22. Ställs det krav på dig som elev att du ska bevara skolans lokaler i gott skick?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                               

 
23.  Har förändringen av skolans miljö levt upp till dina eventuella förväntningar? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                          

 
24. Tycker du att det är okej att klottra på skolans område?  

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     

                                          



 

 

 
25.  Känner du som elev ansvar för att skolans lokaler bevaras i gott skick?  

Inte Alls                                    I högsta grad 
                1        2        3        4        5     

                                          
 

26. Har klotter på skolan minskat i de lokaler som förnyats?  
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     

                                          
 
27. Meddelar du personalen om du ser att någon förstör på skolan? 
Inte Alls                                    I högsta grad 

                1        2        3        4        5     
                                         
  



 

 

Bilaga C – Skolans miljöprojekt  
 

Grundtanken till miljöprojektet 
 
Rektorns redogörelse för syftet med miljöprojektet: 
 

”Miljöprojektet startade i februari 2005 och syftet med projektet var att skapa en trevlig, harmonisk 
och mysig miljö på skolan där elever kan känna sig trygga och inspireras till ett kreativt tänkande. 
Skapandet av en mer hemtrevlig skola förväntas leda till ökad motivation till inlärning och ökad 

ansvarskänsla d.v.s. att eleverna är mer varsam om sin miljö. Tanken är att mobbing och kränkande 
behandling minskar när eleverna mår bra. Personalen på skolan ska ge eleverna positiv feedback för 
att öka deras självkänsla, detta kan i sin tur motverka förstörelse och våld. Trivseln antas öka i 
samband med att elevernas får ökat ansvar och mer delaktighet i sin arbetsmiljö.”  

 
Den 11 april 2005 anordnades en miljödag på skolan i syfte att motivera elever att känna 
intresse och ansvar för skolmiljön. Personalen gav eleverna information om att skolan 

skulle satsa på ett bättre arbetsklimat och förnya skolans lokaler genom ett miljöprojekt. 
Målet med miljödagen var bl.a. att ge eleverna kunskap om deras personliga ansvar för 
skolmiljön och att informera dem om deras delaktighet i projektet. Innan miljödagen 
utsågs två elever från varje klass som representanter i miljögruppen. Miljögruppen bestod 

av två elevrepresentanter från varje klass i respektive årskurs samt en lärare från varje 
arbetslag. Miljögruppen delades upp i några mindre grupper som skulle arbeta med frågor 
rörande exempelvis arbetsmiljön, stämningen på skolan, skadegörelse och förändring av 
den fysiska miljön. Elevrepresentanterna hade som ansvar att informera respektive klass om 

de ämnen som diskuterats vid miljögruppsmötena.  
 
Varje klass tog fram olika förslag på vilka förändringar de ville se på skolan. Förslagen 

överlämnades till rektorn som i samråd med lärarna, presenterade en sammanställning av de 
olika förslagen och diskuterade om vilka förändringar som var möjliga att genomföra. Det 
avgörande beslutet för vad som skulle förändras på skolan togs av rektorn. 
 

Miljöprojektet hade en budget på ca 500 000 kr som skulle användas till bl.a. skapandet av 
elevfik, ommålning och inventarier i rasthall och aula. Skolan arbetade tillsammans med 
områdeskontoret fram en lösning på hur en trivsam miljö skulle bevaras och hur 

skadegörelse skulle förhindras. Ett så kallat kollektivt belöningssystem infördes där eleverna 
varje månad fick pengar från skolan och områdesgruppen, förutsatt att ingen skadegörelse 
förekom. Pengarna användes sedan till belöning i form av t.ex. filmvisning i aulan. 
Eleverna var delaktiga i det beslut som togs om att individer som bevittnar skadegörelser 

ska rapportera detta till personalen och den som orsakat skadegörelsen blir 
betalningsskyldig.  
 

På skolan bildades även jourgrupper som bestod av elever som hjälper till i matsal och 
lokalvård. Av rektorn utsågs årskurs nio till ansvariga för elevfiket och dess inkomst. Målet 
med miljöprojektet var, enligt rektorn, att arbeta fram en skolmiljö som främjar trivsel, 
ansvar, delaktighet, kreativitet, inlärning och en positiv värdegrund. 

 
 
 

 
 



 

 

Bilaga D – Frekvenstabeller 
 

 
Tabell 1 ”Är skolan i gott skick?” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tabell 2 ”Har det skett en stor förändring av skolans lokaler 
 sedan miljöprojektets start (vårterminen 2005)?” 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tabell 3 ”Har förändringen av skolans miljö levt upp till dina eventuella förväntningar?” 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabell 4 ”Har klotter minskat i de lokaler som förnyats?” 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  T1    T2  

Skala Frekvens  Procent  Frekvens  Procent 

Inte alls 24  27  14  15,7 

2 35  39,3  21  23,6 

3 20  22,5  41  46,1 

4 8  9  12  13,5 

I högsta grad 2  2,2  1  1,1 

Totalt 89  100  89  100 

  T2  

Skala Frekvens  Procent 

Inte alls 7  8 

2 20  23 

3 32  36,8 

4 22  25,3 

I högsta grad 6  6,9 

Totalt 87  100 

  T1  

Skala Frekvens  Procent 

Inte alls 16  18 

2 20  22,5 

3 37  41,6 

4 11  12,4 

I högsta grad 5  5,6 

Totalt 89  100 

  T2  

Skala Frekvens  Procent 

Inte alls 16  17,6 

2 19  20,9 

3 34  37,4 
4 17  18,7 

I högsta grad 5  5,5 

Totalt 91  100 



 

 

Tabell 5 ”Trivs du i skolan?” 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Tabell 6 ”Vet du vad syftet och målet med miljöprojektet är?” 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
Tabell 7 ”Har du hjälpt till att förändra skolans fysiska miljö i samband med miljöprojektet?” 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Tabell 8 ”Meddelar du personalen om du ser att någon förstör på skolan?” 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  T1    T2  

Skala Frekvens  Procent  Frekvens  Procent 

Inte alls 2  2,2  2  2,2 

2 3  3,3  5  5,5 

3 18  19,8  27  29,7 

4 58  63,7  43  47,3 

I högsta grad 10  11  14  15,4 

Totalt 91  100  91  100 

  T1  

Skala Frekvens  Procent 

Inte alls 19  21,1 

2 19  21,1 

3 26  28,9 

4 19  21,1 

I högsta grad 7  7,8 

Totalt 90  100 

  T1  

Skala Frekvens  Procent 

Inte alls 33  37,1 

2 21  23,6 
3 22  24,7 

4 7  7,7 

I högsta grad 6  6,7 

Totalt 89  100 

  T1    T2  

Skala Frekvens  Procent  Frekvens  Procent 

Inte alls 21  23,3  24  26,7 

2 12  13,3  9  10 

3 26  28,9  23  25,6 

4 22  24,4  16  17,8 

I högsta grad 9  10  18  20 

Totalt 90  100  90  100 




