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ABSTRACT

Syftet med denna studie har varit att studera hur gymnasieelever på yrkesförberedande – och 
studieförberedande program upplever sin lärmiljö. Upplevelserna kan i sin tur påverka 
lärandet. Med lärmiljö menas den plats där eleven befinner sig och skall lära sig något, i det 
här fallet lärmiljön i skolan. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning om 
lärmiljö och lärande med slutna och öppna frågor. Enkäten delades upp i tre olika delar med 
fokus på lärmiljö. Den första delen berörde fysiska faktorer, den andra delen berörde 
psykosociala faktorer och den sista delen berörde övriga faktorer. De två första delarna bestod 
av slutna frågor med fasta svarsalternativ. Den sista delen bestod av öppna frågor. Eleverna 
var från årskurs två på en gymnasieskola och bestod av fem klasser från yrkesförberedande 
program och fem klasser från studieförberedande program. Eftersom respondenterna bestod 
av elever så var det naturligt att utföra undersökningen som en gruppenkät vid ett 
lektionstillfälle. Av resultatet kan man utläsa att eleverna upplever att både den fysiska 
lärmiljön och den psykosociala lärmiljön är ganska bra men att det finns områden som man 
kan arbeta vidare med.



Förord

Detta arbete har varit lärorikt, jag har fått många tankar kring elevers lärmiljö och de mesta 
tankarna har kommit kring elevers psykosociala lärmiljö. Min förhoppning är att denna studie 
kan vara en inkörsport till att utveckla lärmiljön på vår skola. Jag vill tacka min handledare 
Kjell Johansson som har hjälpt mig igenom den här perioden av mina studier. Jag vill tacka 
alla elever som tog sig tid att svara på enkäten och mina kollegor som har hjälpt mig att 
distribuera ut och samla in min enkät. Jag vill även tacka min granne Ingemar som har hjälpt 
mig med layouten av examensarbetet och hans fru Johanna för goda råd. Slutligen vill jag 
tacka min familj som har ställt upp och även stått ut med mig under hela min studietid och 
speciellt under den här senaste tiden som har varit intensiv. 
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1. Inledning 

Jag har tänkt göra ett examensarbete om elevers lärmiljö. Jag arbetar som yrkeslärare på en 
gymnasieskola i Malmberget och hösten 2005 påbörjade jag min utbildning till lärare i något 
som kallas för SÄL. SÄL står för särskild lärarutbildning och riktar sig till personer som 
arbetar som lärare men som saknar den formella lärarkompetensen. Under min lärarutbildning 
har detta med elevers lärmiljö figurerat ett antal gånger bland annat med diskussioner i 
studerandegruppen men även en hel del kurslitteratur har tagit upp detta ämne och genom detta 
väcktes mitt intresse. Hur ser det ut på den skola som jag arbetar på? Vad tycker eleverna 
egentligen om sin lärmiljö?

2. Syfte

Syftet med mitt arbete är att studera hur elever i gymnasieskolan upplever sin lärmiljö och den 
upplevelsen kan i sin tur påverka lärandet. I min studie utgår jag från följande frågeställningar:

 Hur upplever eleverna fysiska faktorer i lärmiljön och hur upplever eleverna 
psykosociala faktorer i lärmiljön?

 Kan det finnas andra faktorer i lärmiljön än fysiska och psykosociala som eleverna kan
uppleva påverkar deras lärande?

2.1. Arbetets uppläggning

Mitt arbete utgår ifrån elevens lärmiljö i skolan, att skolan är en plats för lärande och att en 
lärmiljö innefattar olika faktorer. I nästa kapitel kommer jag att göra en litteraturgenomgång 
och där redovisa litteratur som belyser mina frågor kring lärmiljö och lärande. I min 
litteraturanalys lägger jag fokus på elevens lärmiljö i förhållande till lärandet. Med lärmiljö 
menas den plats där eleven befinner sig och skall lära sig något.
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3. Bakgrund 

”Bildning är det som är kvar,

sedan vi glömt allt vad vi lärt oss.”

                                      Ellen Key

3.1. Lärande

Skolan uppfattas vanligen som en planerad och målstyrd organisation med bestämda uppgifter, 
något som naturligt inbjuder till att det som görs där värderas i relation till officiella mål. 
Skolan är så mycket mer än vad som uttrycks i skollag, förordningar och läroplaner. Utöver att 
vara en organisation med politiskt överenskomna mål är skolan en institution i långt vidare 
bemärkelse. Den rymmer en rad historiskt framvuxna sociala praktiker med egna traditioner, 
villkor och funktioner som inte alltid är oficiellt uttalade och som ofta står i konflikt med 
varandra. Därmed bygger skolan på och odlar specifika antaganden om vad kunskap, 
undervisning och lärande är och vad som pågår när man ”gör uppgifter”, ”lär sig”, ”redovisar”, 
”arbetar hårt”, ”planerar”, ”slappar” eller ”stör ordningen”.(McDermott, 1993).

Lärande äger inte rum på en speciell plats och tid – d.v.s. enbart i en klassrumssituation. 
Lärande sker hela tiden såväl i formella lärandemiljöer (t.ex förskola, skola och fritidshem) 
som i informella miljöer (t.ex i utemiljöer). Informella lärandemiljöer, som ofta inte är 
organiserade av vuxna, spelar stor roll för bl.a utveckling av barns och ungas demokratiska 
kompetens ( Björklid, 2005).

Vad är egentligen lärande? Det finns olika teorier för lärande. En del skiljer sig mycket från 
varandra, andra liknar varandra men betonar olika aspekter. Grovt sett kan man urskilja 
åtminstone tre skilda perspektiv på lärande. Ett innebär att eleven är en mottagare av kunskap. 
Att undervisa innebär då att någon överför sitt kunnande till andra efter en linjär modell: lärare 
– stoff – elev. Stoffet skall förenklas och struktureras i små steg. Eleven skall möta en svårighet 
i taget och belöning blir en viktig faktor för lärandet. Ett annat perspektiv ser lärandet som ett
resultat av elevens mognad. Detta innebär att eleven naturligt utvecklas mot allt ”riktigare” 
förståelse av världen, att barnet alltmer närmar sig det vetenskapliga sättet att tänka. Inom 
dessa teorier betonar man också att det är  den lärande som själv måste utveckla sina 
kunskaper. Ett tredje perspektiv framhåller att lärandet sker i ett socialt samspel, där språk och 
tanke utvecklas dialektiskt. Här ses lärandet som en meningsskapande aktivitet där kunskap 
uppstår som ett svar på människors problem i speciella sammanhang.(Lendahls & Runesson, 
1995) 

Säljö(2000) diskuterar kring människans läraktighet som art. Detta är ett av människans mest 
utmärkande drag, förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida 
sammanhang. Men lärande är ingen homogen eller endimensionell företeelse eller process. 
Lärande kan äga rum på individuell eller kollektiv nivå. Lärande är inte heller samma företeelse 
under olika historiska epoker och kulturella villkor. Teknologisk och social utveckling påverkar 
de sätt på vilket vi får ta del av information, kunskaper och färdigheter. Den typ av kunskap 
som blir funktionell och produktiv har ändrats genom århundradena och kommer ständigt att 
ändras som en funktion av omvärldens krav och möjligheter. Lärande kan sägas vara en 
naturlig och nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter, människor har alltid lärt och delat 
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med sig av kunskaper till varandra. Hela vår samvaro bygger på detta. När undervisning och 
kunskapstradering blir huvudsyftet med en verksamhet – som i fallet med skola och utbildning 
– utgår sådana aktiviteter dock alltid från antaganden och idéer om hur lärande går till och hur 
kunskaper är beskaffade. I denna mening vilar sådana aktiviteter på föreställningar om hur man 
skall kommunicera för att människor skall kunna ta till sig insikter och färdigheter. Specifika 
antaganden om lärandets natur kan vara så inbyggda i skolan som verksamhet, i dess 
utrustning, i sättet att bygga lokaler, i läroböcker och i sättet att pröva kunskaper, att den 
enskilde inte uppfattar att det finns några alternativ.  

Enligt Säljö (2000) så har det vetenskapliga studiet av lärandet dominerats av två traditioner, 
behaviorismen och kognitivismen, som har djupa rötter i vår intellektuella och filosofiska 
historia och som återkommer i många sammanhang när vi talar om människor. Behaviorismen 
är den syn på lärande som motsvarar en empiristisk idètradition. För behaviorismen är det yttre 
beteendet det som uppfattas som reellt, konkret och verkligt. Inlärning definieras i termer av en 
förändring av det yttre och observerbara beteendet. Att inlärningssynen är empiristisk innebär 
att lärande ses som grundat i de fysiska erfarenheter en individ gör. Företeelser som har att göra 
med tänkande, reflektion och mentala förlopp antas antingen inte existera eller också menar 
behavioristen att de är ingenting som vetenskapen kan säga något om.

Säljö (2000) beskriver vidare hur behaviorismens tankegods har sitt ursprung i den berömde 
ryske fysiologen och psykologen Ivan Pavlovs arbeten och han beskriver även B.F. Skinners 
revolutionerande arbete. Vad Pavlov observerade i sina berömda studier med hundar var hur en 
naturlig reaktion(reflex) som exempelvis att djuret avgav saliv när det fick mat i munnen ibland 
kunde utlösas av något annat än det som egentligen skulle utlösa denna reflex. I sitt fortsatta 
vetenskapliga arbete ägnade Pavlov all kraft åt att studera hur dessa så kallade betingade 
reflexer uppkommer och hur man kan skapa och kontrollera dem. 
Det är kanske svårt för oss idag att förstå den revolution som denna upptäckt innebar. Men 
betingningen kom att uppfattas som nyckel till människors lärande och till förståelsen av hur vi 
förändras som ett resultat av våra erfarenheter. Men denna klassiska betingning hade en klar 
begränsning, den fungerade bara på beteenden av reflexkaraktär.

En andra revolution genomfördes av den amerikanske psykologen B.F. Skinner. Han vidgade 
behaviorismen och närmade dess studieobjekt till vardagliga beteenden genom att visa att 
betingning är något som förekommer vid många fler typer av beteenden än de som är kopplade 
till reflexer. Skinners utgångsobservation var att individer tenderar att upprepa beteenden där 
man upplever någon form av positivt resultat, man får vad som kallas belöning eller 
förstärkning eller där man kan undvika något obehagligt. Beteenden som inte förstärks tenderar 
att bli mindre vanliga och så småningom kan de helt försvinna. Skinners behaviorism slog  
också igenom som modell för lärande i utbildningssammanhang och den gjorde det på flera 
olika sätt. Kunskaperna om hur förstärkning fungerar användes genom att man bland annat 
konstruerade läromedel och så kallade inlärningsmaskiner som byggde på systematisk och 
omedelbar förstärkning av elevens responser. Eleven fick läsa ett kort stycke (som tjänade som 
stimulus) och avge ett svar (en respons). Eleven fick sedan omedelbart feedback på sitt svar 
genom förstärkning eller, om svaret var fel, så uteblev förstärkningen.

Det tänkande kring lärande och utbildning som behavorismen representerade blev också 
grunden för den så kallade undervisnings – eller utbildningsteknologin som fick en stor 
betydelse, framförallt inom yrkesutbildning. Utbildningsteknologin innebar att utbildning 
byggdes upp systematiskt utifrån tydligt formulerade mål. Utifrån dessa mål skapades sedan 
undervisning och läromedelspaket som byggde på behavioristiska ideèr om uppbyggnaden av 
kunskap från de minsta och mest elementära kunskapsbitarna till de formulerade målen som 
oftast avsåg ganska komplexa beteenden. Den tradition som brukar benämnas med den 
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generella beteckningen kognitivism är en typisk företrädare för ett rationalistiskt perspektiv. 
Klyvningen mellan kropp och intellekt är i denna tradition fullständig. Det element i 
kognitivismen som fått störst inflytande vad gäller synen på lärande är vad som brukar kallas 
konstruktivism, det vill säga betoningen av att individen inte passivt tar emot information utan 
själv genom sin egen aktivitet konstruerar sin förståelse av omvärlden. Kognitivismen kan 
också sägas ha utövat ett bestående inflytande genom att den kognitiva psykologin så 
småningom kom att utvecklas till det som kallas kognitionsforskning eller cognitive science. 

Enligt Säljö(2000) så har kognitivismen i dess amerikanska tappning haft ett relativt begränsat 
inflytande på vårt sätt att se på lärande och utveckling, kan man påstå det rakt motsatta om den 
schweiziske forskaren Jean Piaget. Hans betydelse som teoretiker för hur undervisning skall 
bedrivas och för vår syn på lärande och utveckling kan knappast överskattas. När man går in i 
ett klassrum idag i många europeiska länder, men också på andra håll i världen, är chansen stor 
att man kommer in i en miljö som kraftigt inspirerats av piagetanska föreställningar om hur 
undervisning skall gå till. Läroplaner och liknande officiella dokument som formulerades under 
60-, 70-, 80- och 90-talen i många länder är likaledes influerade av piagetanska idéer om 
kognitiv utveckling. Det språkbruk – den metaforik- som här lanserades handlade om hur barn 
skulle tillåtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt och styras av sin egen 
nyfikenhet, man skulle förstå och inte bara lära utantill.

Såväl den piagetanska utvecklingssynen som kognitivismen företräder en konstruktivistisk syn 
på mänskligt tänkande och lärande. Människan är således inte en passivt registrerande varelse 
som mottar sinnesintryck från omvärlden. Vi är istället aktiva och skapar meningsfulla helheter 
av det vi varseblir. Skola och utbildning är den socialt organiserade utvecklingszon som 
samhället erbjuder. Det är här människor med skiftande bakgrund och skiftande förutsättningar 
möter och skall tillgodogöra sig delar av de kunskapssystem som utvecklats. Det slags 
kommunikativa erfarenheter man gör i skolan och den typ av meningserbjudanden man 
konfronteras med där, möter de flesta människor inte i andra miljöer. Det är detta som gör 
skolan till en så viktig och unik miljö för lärande. Den traditionella, lärarcenterade och 
textbundna formen av undervisning håller på att förlora sin ställning som modell för hur 
kunskaper återskapas på ett framgångsrikt sätt. Att lyssna när någon annan håller monolog gick 
an när boken var en bristvara och informationen svårtillgänglig på annat sätt. Lärande handlar 
inte längre om att få del av information, utan om att kunna göra erfarenheter i miljöer där 
fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett för individen rimligt sätt och där de 
används som en del i konkreta verksamheter.(Säljö, 2000)

Om vi ser lärande som ett individuellt fenomen leds vi till teorier och modeller som främst är 
inriktade på vad som vid inlärning sker på det mentala planet hos den enskilde individen inne i 
huvudet. Både informationsbehandlingsteorierna och Piagets teori är sådana teorier. Men 
lärande kan också uppfattas som en social process eftersom inget lärande sker utan att 
individen samspelar med den sociala omgivningen, oavsett om det är i skolan eller i 
vänkretsen. Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) är en viktig teoretiker som 
alltemellanåt betecknas som social konstruktivist. Det vore emellertid mer korrekt att kalla 
hans teori för sociokulturell teori. Från och med födelseögonblicket lever barnet i ett socialt 
sammanhang där språk och kultur spelar en viktig roll. Kulturens roll kommer bland annat till 
uttryck i språket, som enligt Vygotskij inte bara är ett redskap för kommunikation utan också 
för tänkande och medvetande. Kunskap är inte bara något som är knutet till människors 
kognitiva system. Vygotskij intar en central plats i nyare pedagogisk psykologi just därför att 
hans teori fäster så stor vikt vid det sociala samspelets och språkets betydelse för inlärnings-
och utvecklingsprocessen. (Imsen, 2006)
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3.2. Lärandemiljö

Det är vanskligt att definiera hur stor betydelse som estetiska intryck av skolbyggnaden har för 
lärandemiljöer (Cold, 2002).  Ett interaktionistiskt perspektiv innebär ett ömsesidigt samspel 
mellan personliga faktorer och miljöfaktorer. Individen inte bara påverkas av sin miljö utan 
påverkar den också själv och har behov av att göra det. Lärande är ett resultat av interaktion 
mellan såväl fysisk och social som kulturell omgivning. Samma påverkan, såväl av sociala och 
kulturella som fysiska faktorer, kan få olika effekter på olika individer, liksom olika påverkan 
kan ge samma effekt. Miljön upplevs inte på samma sätt av alla individer. Det här synsättet får 
pedagogiska konsekvenser (Björklid och Fischbein 1996). 

Kjellberg (2000) har genomfört en studie av hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar 
inlärningen med syfte att få fördjupad kunskap om hur man på bästa möjliga sätt kan inreda ett 
klassrum för att skapa ett gott inlärningsklimat. Eleverna fick rita och beskriva sitt 
drömklassrum samt fylla i en enkät som handlar om inlärningsmiljöer. De elever som ingick i 
studien bestod av en förskoleklass och en klass i år 1-3 i en åldersintegrerad klass, det vill säga 
en klass där förskoleelever och elever år 1-3 går i samma klass. Analys av bilderna visade att 
eleverna har många idéer och funderingar över hur de ville att deras klassrum skulle vara 
inredda. Bilderna innehöll allt från klassrum med datorer och TV-apparater till lugna rum med 
bokhyllor. Eleverna ville att det skulle vara tyst när de arbetade och de föredrog att sitta i en 
mjuk fåtölj eller soffa Kjellbergs slutsats är bland annat att man som lärare bör ta hjälp av 
eleverna eftersom de ofta vet hur de vill ha sin miljö för att kunna arbeta. Inte bara skolans 
inredning utan även klassrumsmiljöns utformning påverkar pedagogiken. Kjellberg menar att 
klassrumsmiljö ska uppmuntra kunskapande. Det kan vara svårt att ha en klassrumsmiljö som 
kan tillfredsställa alla elever men att det faktiskt finns miljöer som tillfredsställer så många som 
möjligt. Barns möte med skolan kan bli diametralt olika beroende på lärarens sätt att undervisa 
och utforma klassrumsmiljön. Pramling, m.fl. (1995) ger ett exempel: 

”Det ena barnet, Mikael, möts av ett klassrum där bänkarna är placerade i rader och barnen 
sitter en och en. Alla bänkarna är vända mot katedern som står längst fram. Barnen får inte 
samtala med varandra och läraren uppmuntrar inte till samarbete. Vill barnen fråga något skall 
de räcka upp handen och vänta tills läraren kan komma. De får inte heller be sina kamrater om 
hjälp…För det andra barnet, Fredrika, blir mötet med skolan mycket annorlunda. I hennes 
klassrum sitter barnen i en stor fyrkant där alla barn kan ha ögonkontakt med varandra. Det 
finns ingen kateder i klassrummet men läraren har en speciell stol som hon kan flytta runt 
beroende på innehållet i och formen av undervisning”(Pramling m.fl 1995, s. 76).

I läroplanen för de frivilliga skolorna kan man hitta två olika stycken som berör lärmiljön.
”Alla som arbetar i skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för lärande”      ( 
Lpf 94). I ett annat stycke kan man läsa: ”Alla som arbetar i skolan skall gemensamt med 
eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön” (Lpf 94). ”Den fysiska 
skolmiljön är sparsamt reglerad i skollagen, läroplanerna och övriga förordningar. I stort sett 
säger man att lokalerna ska vara ändamålsenliga” (Björklid, 2005, s.24).

I en studie av Hyving (2009) som undersökte gymnasieelevers lärmijlö och elevernas egen bild 
av förutsättningarna för koncentration i skolan så framkom det att negativ stress var ett 
påtagligt problem för elevernas möjligheter att koncentrera sig. Den negativa stressen 
orsakades främst av irritation över bristande hänsyn hos framförallt andra elever och störande 
prat och andra disciplinrelaterade problem. Eleverna upplevde att hög ljudnivå och bristande 
respekt för varandra var det största hindret för möjligheten att kunna koncentrera sig. Studien 
visade också att det erbjöds små möjligheter till att kunna påverka sin situation. Eleverna i
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denna studie kopplade ihop nedsatt koncentrationsförmåga med dålig ventilation, små klassrum 
och dålig luft.

3.3. Arbetsmiljölagen

Enligt Arbetsmiljöverket är skolan Sveriges största arbetsplats. Elevinflytande är viktigt och 
det är en mänsklig rättighet att få vara med och påverka det som rör ens liv. Om eleverna ska 
rustas till att fungera som aktiva, demokratiska medborgare måste de få tillämpa demokrati i 
skolan. Det handlar om att skapa en skola där alla känner sig respekterade och har makt över 
sin egen situation. Dessutom blir det roligare att gå i skolan när man själv är med och planerar 
undervisningen, och när saker är roliga så lär man sig mer. Arbetsmiljölagen reglerar 
arbetsmiljön på alla arbetsplatser. Det finns regler både för den fysiska och psykosociala 
arbetsmiljön i skolan. Eleverna omfattas av de flesta bestämmelserna i arbetsmiljölagen och av 
reglerna. Skolans uppgift är att förmedla kunskaper, men om vi mår dåligt blir det mycket 
svårare för oss att lära.

3.4. Psykosocial arbetsmiljö

Man kan inte mäta stämningen på en skola med en mätapparat på samma sätt som när man 
mäter luftkvalitet och ljusstyrka. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om hur man behandlar 
varandra på en arbetsplats. Skolan är en arbetsplats där den psykosociala arbetsmiljön är 
väldigt viktig och där problem lätt kan uppstå. Att alla trivs i skolan är en självklarhet för att vi 
skall kunna skapa en skola där alla syns och känner sig respekterade.
Att veta att man kan påverka är otroligt viktigt för en bra arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket).

3.5. Fysisk arbetsmiljö

Den fysiska arbetsmiljön handlar om vår omedelbara omgivning, till exempel hur det ser ut i 
klassrum, korridorer, på skolgården etc. Den fysiska arbetsmiljön innefattar också ventilation, 
belysning och buller. Det finns regler för hur skolans lokaler ska vara utformade när det gäller 
luftkvalitet, belysning, akustik o.s.v. Det finns även regler för hur datorarbetsplatser ska vara 
utformade. Reglerna gäller både personal och elever. Dålig luft är ett vanligt problem på många 
skolor men är inte alltid lätt att mäta. Det som oftast gör att man tycker att luften är dålig är att 
det är för varmt eller att det är för dåligt ombyte av luft i lokalen. För att se om man får in 
tillräckligt med frisk luft via ventilationen kan man mäta halten koldioxid.

Ett av problemen när det gäller ljus är att de flesta skolor har lysrörsarmaturer. Vissa personer 
kan uppleva att den gamla typen av lysrör flimrar. Det kan leda till att man får huvudvärk. Ett 
annat problem kan vara att belysningen är för svag eller att ljus reflekterar mot till exempel 
tavlan eller bänken i klassrummet. Då kan ögonen bli överansträngda och man känner sig trött 
och hängig. Det finns klara riktlinjer för hur ljust det skall vara i ett klassrum och i andra 
skollokaler. 

Tystnad är något som man egentligen nästan aldrig får uppleva. Man har hela tiden en massa 
ljud runt omkring sig som man förmodligen aldrig tänker på. Det ljud som oftast leder till 
huvudvärk och koncentrationsproblem är det störande buller som uppstår vid aktiviteter i 
klassrummet. Småprat kan vara exempel på sådant som ger ett störande buller. Man kan också 
bli irriterad av så kallade bakgrundsljud och exempel på sådana är fläktar som surrar eller bilar 
som bullrar utanför fönstret (Arbetsmiljöverket).
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3.6. Ergonomi

Ergonomi handlar om samspel mellan människa, teknik och miljö. I skolan sitter man ofta 
långa stunder åt gången. Eftersom vi alla har olika kroppar så ska bänkarna och stolarna 
anpassas efter vars och ens behov. Om man sitter fel kan man få ont i kroppen. Vid 
stillasittande arbete gäller det till exempel att undvika onödig belastning i nacke, axlar, rygg 
och armar. Datorarbetsplatserna ska vara rätt utformade. Bord eller stol ska gå att anpassa efter 
din storlek, man ska ha utrymme att vila armarna och bildskärmen får inte stå så högt att man 
måste höja blicken (Arbetsmiljöverket).

Människans upplevelse av arbetsmiljön sammanhänger med många faktorer. Upplevelserna är 
en sammanvägning av buller, ljus, rummets storlek, färg, form, den tekniska utrustningen, den 
verksamhet som pågår, människornas behov, känslor, tidigare erfarenheter, kunskap, intressen 
o.s.v. Arbetets innehåll och uppläggning, tekniskt och organisatoriskt, är av stor betydelse för 
utbytet av arbetet. Arbetet bör utformas så att det ger utrymme för variation och omväxling 
såväl fysiskt som psykiskt. En grundprincip är att arbetets krav och människans egna 
förutsättningar och ambitioner skall vara i så god samklang som möjligt. Arbetet bör ge den 
enskilde möjlighet att utnyttja sina kunskaper och sin skicklighet och helst också ge möjlighet 
att fortlöpande utveckla sina kunskaper och få nya erfarenheter. Många behöver också få utlopp 
för känslor och fantasi i arbetet.(AFS 1980:14)

En definition av ordet psykosocial är: ” Avser de sociala förhållandenas inverkan på individens 
själsliv” ( Bonniers svenska ordbok).

I en enkätstudie av elevers psykosociala arbetsmiljö (Forss, 1994) så har författaren tittat 
speciellt på områden som inflytande kontra undervisningens uppläggning, arbetsro, bra lärare, 
kamratrelationer, stimulans, stress och arbetsbelastning. Syftet med studien var att skaffa sig 
kunskaper om hur eleverna upplever sin arbetsmiljö. Tanken var att den kunskap som
förvärvades även skulle ge en uppfattning om vilka insatser som kan möta elevers behov inom 
området arbetsmiljö. De elever som deltog var från två klasser i årskurs 5 och från en klass i 
årskurs 9 och svaren jämfördes mellan de olika årskurserna. I stort var inte skillnaden så stor 
mellan årskurserna men det kunde urskiljas vissa olikheter. De äldre eleverna upplevde
stökighet i klassrummet som mer påfrestande än de yngre eleverna. De äldre eleverna önskade
också mer omväxlande innehåll i arbetet, vilket enligt författaren kan hänga samman med 
utvecklingen. Årskurs 5 tyckte inte att det var lätt att prata med sin lärare medan årskurs 9 fick
högre värden på en skala. Årskurs 5 tyckte att det var lättare att arbeta i sin egen takt än årskurs 
9. En intressant sak var att eleverna faktiskt inte trodde att de skulle kunna jobba bättre om 
antalet elever i klassen var färre. 

Hur upplever elever sin skolmiljö i relation till sin psykosociala hälsa? Just detta har Ingloff 
&Malmberg (2004) tittat på i en studie genom att elever i årskurs 4 – 9 har fått besvara en 
enkät. Av resultatet kunde man se att det fanns en skillnad mellan pojkar och flickor i
förekomsten av psykosomatiska symtom och att olika faktorer i skolmiljön påverkade 
förekomsten av psykosomatiska besvär. Skillnaden i de psykosomatiska symtomen bestod av 
att flickorna hade högre förekomst av huvudvärk, magont och sömnbesvär. Flertalet av
eleverna trivdes bra i skolan, med sina lärare och klasskamrater. Trots detta så var det en del 
elever som uppgav att de ofta kände sig ensamma i skolan, en del uppgav att de ofta eller varje 
dag blev retade. Dessutom medgav en del elever att de ofta eller varje dag retade någon annan 
elev på skolan. 

Barnombudsmannen(2006) har gett ut en rapport  som handlar om elevers arbetsmiljö och 
förhoppningen med rapporten var att det skulle leda till fler kloka beslut och bättre arbetsmiljö 
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på en av Sveriges största arbetsplatser. Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda 
barns och ungas rättigheter och intressen och som utgångspunkt ligger FN:s barnkonvention.
Barnombudsmannen har även jobbat med elevernas arbetsmiljö under många år. 
Barnombudsmannen tar hjälp av ett antal kontaktklasser som brukar besvara enkäter och  
rapporten är resultatet av en enkätundersökning som besvarades av kontaktklasserna. 
Kontaktklasserna finns över hela landet, i glesbygd och storstad, i större samhällen och i 
förorter.

Man har i rapporten börjat med att beskriva elevers syn på den fysiska arbetsmiljön. I 
undersökningen framkommer att barn och unga inte är nöjda med skolans fysiska miljö och att 
var fjärde elev är missnöjd med skolgården. När det gäller lokalerna så är svaren varierande. En 
del elever är nöjda med skolans lokaler men andra tycker att skolan är sliten, nerklottrad och 
smutsig. En stor andel tycker att belysningen är bra i klassrummen och många tycker även att 
luften är bra. Drygt hälften av eleverna tycker att de har bra stolar och bord och en något 
mindre skara tycker att datorarbetsplatserna är bra. Möjligheter att vila är små och vilorum 
saknas. Flera elever vill ha vackrare rum och de yngre barnen efterlyser mjukare stolar och 
mysiga soffor. En stor del av rapporten beskriver vad eleverna tycker om toaletterna på skolan 
och alltför många håller sig i stället för att gå på skoltoaletten.

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön så visar det sig att trivseln i skolan är hög men 
arbetsron minskar med stigande ålder. Samtliga elevgrupper menar att kompisar är viktiga för 
trivseln i skolan. När det gäller inflytande så visade undersökningen att endast en mindre del av 
eleverna fick vara med och bestämma om när de ska ha rast, hur lång rasten ska vara, hur det 
ska se ut i matsalen och korridorerna. En ganska stor del av eleverna upplever att de får vara 
med och bestämma när det gäller det som de ska lära sig men en mycket liten andel elever 
tycker de får vara med och bestämma om hur många läxor de ska ha per vecka. Man 
konstaterar i rapporten att det är långt kvar innan elevinflytandet har slagit igenom i skolan.
Lärarnas kunskap och bemötande är av avgörande betydelse och en stor andel elever tycker att 
de alltid eller ofta får stöd och uppmuntran från lärarna. Så många som 42 procent av eleverna 
som varit borta någon gång utan lov upplevde att det inte hände något när de kom tillbaka till 
skolan. Skolk är ett tecken på att något inte är som det ska och barnombudsmannen anser att 
skolans personal måste följa upp samtliga elever som skolkar och vidta åtgärder. Den 
psykosociala arbetsmiljön bidrar till stor del till elevers frånvaro. I rapporten framkommer det 
att alltför många känner sig rädda eller oroliga eller blir illa behandlade. När man frågade om 
stress så uppgav nästan 80 procent att skolan gav upphov till stress i elevernas liv.

I en studie av den fysiska skolmiljöns betydelse för elevers inställning till skolan och 
skolarbetet (Jantén, Martinsson, 2006) så har man kunnat se att eleverna är eniga om att en
trevlig skolmiljö påverkar dem positivt. I studien har man använt sig av både en enkät och 
intervju som datainsamlingsmetod. Det som framkom tydligt i undersökningen var att många 
av eleverna var missnöjda med flera områden av skolans fysiska miljö. Nästan alla var 
missnöjda med klassrummens utseende och detsamma gällde toaletter och omklädningsrum. 
Bristen på hygien var en stor orsak till att eleverna faktiskt inte uppsökte toaletten eller drog sig 
för att använda toaletterna. Vid intervjuerna handlade en stor del av elevernas missnöje om 
brist på inflytande. Utifrån enkätsvaren och intervjuerna så konstaterades det att eleverna hade 
många förslag till förändring i sin fysiska skolmijö och uttryckte en vilja till att själva ta ansvar 
för förändringen.
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3.7. Maslows behovshierarki

Imsen(2006) beskriver Abraham Maslows behovsteori som den teori som fått starkast fäste 
bland pedagoger. Maslow är en av de centrala teoretikerna inom den humanistiska psykologin. 
Maslow anser att det är fem behov som är grundläggande och de får inte ses isolerade från 
varandra utan ska ses i ett sammanhang. En viktig anledning är att människan verkar vara en 
sökande varelse. När en önskan är uppfylld eller ett behov tillfredsställt infinner sig alltid en ny 
eller ett nytt. Vad en individ eftersträvar är bland annat beroende av hur andra behov är 
tillfredsställda. Vissa behov är mer fundamentala än andra, och Maslow ordnar dem i en 
hierarki där de primära behoven kommer först och de mer socialt inriktade och humanistiska 
behoven kommer längre upp i hierarkin.

De fysiologiska behoven, de första i behovshierarkin, är nödvändiga för att upprätthålla livet. 
Hungern och törsten måste först stillas innan det kan uppstå någon motivation för att göra 
något annat. När de fysiologiska behoven är tillfredsställda anmäler sig en grupp av behov som 
kallas trygghetsbehov. Det handlar om behov av säkerhet, stabilitet, beroende och beskydd  
men även behov av struktur, lag, ordning och gränser. Behovet av trygghet är också ett behov 
av stabilitet i tillvaron. Trygghet innebär bland annat att tillvaron är någorlunda stabil och 
förutsägbar, att man kan förvänta sig att någon finns där och kan hjälpa en när det behövs. 
Trygghet innebär att man slipper gruva sig över något obehagligt oavsett om det är svårigheter 
hemma, i skolan eller i kamratkretsen. Trygghet förutsätter alltså ett visst mått av normer och 
regler i tillvaron. I skolsammanhang finns många källor till osäkerhet och ängslan. På det 
mellanmänskliga planet behöver eleverna veta att de är trygga i vän-eller kamratkretsen och att 
de till vardags inte hotas av mobbning eller förlöjligande.

Behovet av kärlek och social tillhörighet anmäler sig när de båda förra är någorlunda 
tillfredsställda. Man kan säga att detta behov framspringer ur en känsla av trygghet. Maslow 
placerar behovet av mellanmänskliga kontakter på tredje plats bland de fundamentala behoven. 
Behovet av kärlek ocn någon att höra ihop med är behov som finns i alla åldrar. Först och 
främst är det hemmet och familjen som bildar det sociala sammanhanget, klasskamrater och 
jämnåriga tillkommer efterhand och i ungdomsåren är ”gänget” en viktig förankring av behovet 
av social tillhörighet. Nästa behov kommer på fjärde plats och det är behovet av erkännande 
och respekt, människan behöver en positiv uppfattning om sig själv. En människa behöver i sitt 
inre vara förvissad om att hon representerar något gott och positivt, att hon kan uträtta något, 
behärska något och att hon till följd av detta värdesätts av andra. Självkänsla, självuppskattning 
och självrespekt är ord som används för detta behov. Även om alla de föregående behoven är 
tillfredsställda kan vi känna oss otillfreds. Viktigt blir nu att göra något som vi känner passar 
oss och där vi kan använda våra förmågor fullt ut. Det är frågan om ett behov av att förverkliga 
sig själv, att använda sina förmågor i ett meningsfullt sammanhang. Maslows teori lämpar sig 
bäst till att förstå hur elever kan ha olika grundläggande sätt att närma sig skolans vardag. 
(Imsen, 2006)
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4. Metod

4.1. Försökspersoner

Undersökningen har genomförts bland elever i årskurs 2 i gymnasiet på Välkommaskolan i 
Malmberget. Anledningen till att det är elever från årskurs 2 som har valts ut är att de är i 
mitten av sin tre-åriga utbildning, de har gått ett år på gymnasiet och har alltså  hunnit 
reflektera över sin lärmiljö. De har ett år kvar och kan då ha ett intresse av att deras lärmiljö 
blir belyst. Skolan består av både yrkesförberedande och studieförberedande program och totalt 
finns det 26 klasser och 292 elever i årskurs 2. På de yrkesförberedande programmen finns det 
totalt 15 klasser med 166 elever och på de studieförberedande programmen finns det totalt 11 
klasser med 126 elever. Enkäten delades ut till 58 stycken elever på yrkesförberedande 
program och 87 stycken elever på studieförberedande program. Totalt delades enkäten ut till 
145 stycken elever och av dem så var det 83 elever som besvarade enkäten.

4.2. Genomförande

Populationen har tagits ut genom ett så kallat klusterurval. Svenning (2003) menar att man först 
kan göra ett klusterurval där man delar in populationen i enheter. Detta gör man för att slippa 
dra ett stickprov från en hel population. I det här fallet gjordes klusterurvalet på så sätt att 
klasserna först blev uppdelade i två olika grupper med yrkesförberedande program i en grupp 
och studieförberedande program i en grupp. Denna uppdelning gjordes med tanke på att 
populationen skulle vara ett representativt urval. Lärmiljön kan se olika ut beroende på att man 
delvis vistas i andra lokaler och under andra förutsättningar  om man är elev på ett 
yrkesförberedande program än om man är en elev på ett studieförberedande program. Därefter
gjordes ett så kallat tvåstegsurval  genom att ett antal klasser slumpvis valdes ut från varje 
undersökningsgrupp eller från varje så kallat kluster. Totalt blev det tio klasser som ingick i 
undersökningsgruppen, fem från yrkesförberedande program och fem från studieförberedande 
program.

Undersökningen utfördes vecka 20 eftersom alla praktikperioder för elever på 
yrkesprogrammmen var slutförda då. En förfrågan gick ut till mentorer för de utvalda klasserna 
om vilken dag de skulle träffa sina klasser och utifrån svaren på förfrågan så bestämdes det en 
speciell dag för enkätundersökningen. I anslutning till enkäten hade ett missivbrev formulerats 
med en kort presentation av studien, syftet med enkäten samt att anonymitet garanterades. 
Enkäten är en gruppenkät, klassernas mentorer distribuerade ut enkäterna till respondenterna 
och samlade in dem under ett enda lektionstillfälle och sedan hämtades enkäterna upp utan 
några identifieringsmöjligheter. Av rent praktiska skäl så var jag inte personligen närvarande 
vid undersökningstillfället i varje klass utan ansvaret för utdelning och insamling av enkäterna 
överlämnades till mentorerna. Orsaken till detta var att de dagar som klasserna var samlade för 
lektioner, som sen blev undersökningstillfällen, så hade jag själv ingen möjlighet att närvara. 
Tillstånd till undersökningen har inhämtats från gymnasiechefen på Välkommaskolan efter att 
hon tagit del av enkäten och bedömningen gjordes att ett samtycke från vårdnadshavare inte 
behövde inhämtas utifrån undersökningens karaktär. Enligt Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990) så bör samtycke inhämtas från 
förälder/vårdnadshavare till exempel om respondenterna är under 15 år och undersökningen är 
av etiskt känslig karaktär.”I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller 
etiskt känslig natur, kan samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare, till exempel skolledning”. De elever som ingår i denna studie är alla 
över 15 år och frågorna i enkäten är inte etiskt känsliga på något sätt.        
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4.3. Instrument

Denna studie är en kvantitativ studie med kvalitativa inslag och studien har genomförts med
hjälp av en enkät. Med kvalitativa inslag menas att det finns frågor i enkäten som besvaras med 
egna ord utifrån de frågor som ställs. ”Användningen av mätningar, kvantifiering med hjälp av 
matematik och statistik, har medfört att vissa metoder som utmynnar i numeriska metoder 
kommit att benämnas kvantitativa. Det är med andra ord sådana metoder som utmynnar i 
numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana. Hit hör exempelvis experiment, 
kvasiexperiment, test, prov, enkäter och frågeformulär m.m. En annan grupp av metoder 
betecknas som kvalitativa och kännetecknas av att de inte använder sig av siffror eller tal. De 
inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, skrivna eller talade” (Backman, 1998). 
Enkäten består av både öppna och slutna frågor och de slutna frågorna har fasta svarsalternativ.
Att även öppna frågor valdes kan förklaras av att en frågeställning i syftet var just om det kan 
finnas andra faktorer än fysiska och psykosociala som eleverna upplever kan påverka deras 
lärande. Vid utformningen av enkäten har påståendesatser använts med fyra olika fasta 
svarsalternativ. Alternativen är av Likert –typ där respondenten skall instämma eller ta avstånd 
från påståendet. Enkäten har delats in i tre olika delar, första delen med frågor om fysiska 
faktorer i lärmiljön, andra delen om psykosociala faktorer i lärmiljön och tredje delen om 
andra faktorer i lärmiljön.

4.4. Databehandling

Frågorna i den första och andra delen utgår ifrån den lärmiljö som finns i skolan och den sista 
delen med öppna frågor utgår ifrån lärmiljö i allmänhet. Alla svar från de slutna frågorna, fråga 
1-30 har slagits ihop från de båda grupperna och sammanställts. För varje svarsalternativ har 
antalet svar räknats ihop och även uteblivna svar har dokumenterats. Svaren på frågorna 1-30 
har redovisats i form av stapeldiagram och svaren från de öppna frågorna, fråga 31- 34 har 
bearbetats genom att en kategorisering har gjorts och sen har svaren sammanställts utifrån de 
olika kategorierna.

4.5. Enkätstudier

Själva termen enkät kommer från franskans enquête som ordagrant betyder rundfråga och med 
tiden har det svenska språkbruket lett till att termen enkät kommit att betyda just frågor som 
besvaras med den svarandes egen hand.(Trost, 2007)

Ejlertsson (1996)  menar att det finns både fördelar och nackdelar med enkätstudier. En fördel 
med gruppenkät är att man har kontroll över både vem som svarar och att man inte konfererar 
med varandra och svarsfrekvensen är förhållandevis hög. Enkätundersökning kan göras på ett 
större urval än vid intervjuer eftersom det krävs kortare tid för enkäter. Enkätundersökningar 
kan också göras inom ett större geografiskt område. Respondenten kan begrunda frågorna och i 
lugn och ro överväga svarsalternativen men vid en intervju kan respondenten känna sig 
pressad. En annan fördel är att alla frågor och svar presenteras på samma sätt för alla 
respondenter. Vid en enkätundersökning eliminerar man risken med att respondenten påverkas 
av intervjuarens sätt att ställa frågor. Vissa typer av känsliga frågor t.ex beträffande sexualitet, 
alkoholintag kan vara enklare för respondenten att besvara i en enkät då man slipper uttala sig i 
ord till en annan närvarande person. Nackdelarna är att en enkätundersökning oftast ger större 
bortfall än intervjuundersökningar. Frågeformuläret kan inte innehålla så många frågor och en 
tumregel brukar vara att det får ta högst en halvtimme att fylla i formuläret vilket innebär att 
det inte bör vara mer än 40-50 frågor. Vid en enkät har man inte möjlighet att få ytterligare 
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information och en enkäts öppna frågor ger endast delvis möjlighet till fördjupning men vid en 
intervju har man möjlighet att ställa mer komplicerade frågor men även följdfrågor. Personer 
som har svårt att läsa eller skriva eller som har problem att fylla i formulär hamnar automatiskt 
i bortfallsgruppen vid en enkätundersökning men vid en intervju kan dessa personer ha lättare 
att besvara frågor.

4.6. Validitet och reliabilitet vid kvantitativ och kvalitativ undersökning

Enligt Svenning (2003) är en undersöknings validitet dess förmåga att mäta det vi avser att 
mäta. Man kan behöva göra flera olika mätningar bland undersökningsgruppen. Att enbart gå 
ut med en enkät kan innebära att undersökningens validitet inte blir tillräcklig. 
Vidare kan det finnas brister i den objektiva framtoningen, subjektiva överväganden hos 
konstruktören kan komma i dagen. En undersöknings reliabilitet, tillförlitlighet är när två 
undersökningar med samma syfte och med samma metoder ger samma resultat. Enligt 
Trost(2007) så finns det fyra olika komponenter hos det sammansatta begreppet reliabilitet och 
en av dem är kongruens. Kongruens rör sig om likhet mellan frågor som avses mäta samma 
sak. Kongruens är relevant vid enkätundersökningar. Man ställer ett antal frågor om ungefär 
samma företeelse för att kunna få med alla dess nyanser. Idén med reliabilitet bygger på att 
man mäter, att man anger värden på variabler för varje enhet. Termerna och begreppen 
reliabilitet och validitet hör hemma i kvantitativa studier till exempel stora enkät- eller 
intervjuundersökningar och liknande. Om man använder sig av krångliga ord eller negationer 
så är det inte alls osannolikt att en hel del av dem som svarar missuppfattar frågan och då får 
man en ganska låg grad av reliabilitet. Om man däremot använder sig av enkla satser med 
begripliga och vanliga ord så uppfattar kanske alla frågan på samma sätt och man får en hög 
grad av reliabilitet.

Kvale och Brinkmann (2009) diskuterar kring intervjuutskrifters reliabilitet och validitet. 
Utskrifter är ett slags konstruktioner från samtalet vid intervjun till skriven text. För att testa en 
utskrifts reliabilitet så kan man låta två personer oberoende av varandra skriva ut samma avsnitt 
av en bandad intervju och sen välja ut de ord som skiljer sig åt mellan de bägge utskrifterna. 
När man sedan jämför de bägge oberoende utskrifterna så kan det skilja ganska mycket. Detta 
tyder på att en utskrift av en intervju handlar mycket om tolkning av svaren och även på vilken 
anteckningsteknik som används. Antecknas bara det som hörs klart och tydligt eller är det 
nedskrivna till viss del ren gissning om svaret kanske hörs otydligt på bandet, man hör fel eller 
misstolkar. Ett svar kan också få olika betydelse vid utskriften beroende på var den som skriver 
väljer att placera punkter och kommatecken. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är mer komplicerat att fastställa intervjuutskriftens 
validitet än dess reliabilitet. Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till 
skriftlig form. Man förbiser under utskriften av samhällsvetenskapliga intervjuer ofta att 
muntligt språk och skriftligt språk har olika retoriska former.    
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5. Resultat     

I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen. Jag har valt att presentera 
resultatet av ett specifikt antal utvalda frågor från enkätens första del med slutna frågor och det 
är de frågor där svaren är mest intressanta utifrån arbetets syfte och frågeställningar.
Fullständig redovisning av svaren återfinns i bilaga 4. 

5.1. Resultatredovisning

Totalt har 83 elever av 145 besvarat enkäten och av dem är 19 stycken killar, 57 stycken tjejer 
och 7 stycken har ej uppgett kön. Resultatet är sammanställt under tre rubriker utifrån enkätens 
huvudrubriker. Svaren har presenterats i diagramform.

5.2. Fysiska faktorer i lärmiljön som kan påverka lärandet

1.Jag upplever att miljön runt skolan är bra
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Figur 1. Miljön runt skolan

Av diagrammet framgår att 17 st instämmer helt medan däremot 62 st instämmer delvis, 2 st 
instämmer inte alls och 1 st vet inte. Det man kan utläsa av figuren är att majoriteten av 
eleverna instämmer delvis till att miljön runt skolan är bra. På denna fråga finns ett internt 
bortfall, , 82  elever av 83 har besvarat frågan.
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3.Jag tycker att luften i klassrummen är bra
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Figur 3. Luften

Av diagrammet framgår att 13 st instämmer helt medan däremot 48 st instämmer delvis, 20 st 
instämmer inte alls och 1 st vet inte. Majoriteten av eleverna instämmer delvis till att luften i 
klassrummen är bra men en ganska stor del instämmer inte alls. På denna fråga finns ett internt 
bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan.
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4.Jag tycker att klimatet i klassrummen är bra
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Figur 4. Klimatet

Av diagrammet framgår att endast 3 st instämmer helt, 32 st instämmer delvis medan däremot 
44 st instämmer inte alls och 2st vet inte. Här kan man utläsa att majoriteten av eleverna 
instämmer inte alls till att klimatet i klassrummen är bra men en stor del instämmer delvis. På 
denna fråga finns ett internt bortfall, 81 elever av 83 har besvarat frågan.
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5.Jag tycker att miljön i klassrummen påverkar mitt lärande
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Figur 5. Miljön i klassrummen

Av diagrammet framgår att 21 st instämmer helt medan däremot 45 st instämmer delvis, 6 st 
instämmer inte alls och 9 st vet inte. Här kan man utläsa att majoriteten av eleverna instämmer 
delvis  till att miljön i klassrummen påverkar deras lärande och en stor del instämmer helt. På 
denna fråga finns ett internt bortfall, 81 elever av 83 har besvarat frågan.
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6.Jag tycker att klassrummen är trivsamma
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Figur 6. Trivsamma klassrum

Av diagrammet framgår att 4 st instämmer helt medan 42 st instämmer delvis, 31 st instämmer 
inte alls och 3 st vet inte. Här ser man att majoriteten av eleverna instämmer delvis till att 
klassrummen är trivsamma men en stor del instämmer inte alls. På denna fråga finns ett internt 
bortfall , 80 elever av 83 har besvarat frågan.
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7.Jag tycker att skolan är i gott skick
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Figur 7. Skolans skick

Av diagrammet framgår att 3 st instämmer helt, 51 st instämmer delvis, 28 st instämmer inte 
alls och 1 st vet inte. Här ser man att största delen av eleverna instämmer delvis till att skolan är 
i gott skick och en ganska stor del instämmer inte alls. På denna fråga finns inget internt 
bortfall.
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8.Jag tycker att datorarbetsplatserna är bra
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Figur 8. Datorarbetsplatserna

Av diagrammet framgår att 10 st instämmer helt, 35 st instämmer delvis, 34 st instämmer inte 
alls och 3 st vet inte. Av figuren kan man se att majoriteten av eleverna instämmer delvis till att 
datorarbetsplatserna är bra men en nästan lika stor del instämmer inte alls. På denna fråga finns 
ett internt bortfall, 82 elever av 83 har svarat på frågan.
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5.3. Psykosociala faktorer i lärmiljön som kan påverka lärandet

Svaren har presenterats i diagramform.

10.Jag tycker att konflikter hanteras på ett bra sätt på skolan
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Figur 10. Hantering av konflikter

Av diagrammet framgår att 16 st instämmer helt, 25 st instämmer delvis, 2 st instämmer inte 
alls och 37 st vet inte. Här ser man att majoriteten av eleverna har svarat vet inte till att 
konflikter hanteras på ett bra sätt på skolan och en stor del instämmer delvis. På denna fråga 
finns ett internt bortfall, 80 elever av 83 har besvarat frågan.
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11.Jag har möjlighet att påverka min lärmiljö
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Figur 11. Påverkan på lärmiljön

Av diagrammet framgår att 4 st instämmer helt, 25 st instämmer delvis, 31 st instämmer inte 
alls och 22 st vet inte. Av figuren kan man utläsa att majoriteten av eleverna instämmer inte alls 
till att de har möjlighet att påverka sin lärmiljö och en stor del instämmer delvis. På denna fråga 
finns ett internt bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan.  
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12.Jag kan arbeta i den takt jag vill
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Figur 12. Arbetstakt

Av diagrammet framgår att 11 st instämmer helt, 34 st instämmer delvis, 35 st instämmer inte 
alls och 2 st vet inte. Av figuren kan man se att majoriteten av eleverna instämmer inte alls till 
att de kan arbeta i den takt de vill men en nästan lika stor del instämmer delvis. På denna fråga 
finns ett internt bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan. 
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13.Jag känner mig trygg i skolan
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Figur 13. Trygghet

Av diagrammet framgår att 54 st instämmer helt, 26 st instämmer delvis, 0 st instämmer inte 
alls och 2 st vet inte. Här kan man utläsa att största delen av eleverna instämmer helt till att de 
känner sig trygg i skolan och en stor del instämmer delvis. På denna fråga finns ett internt 
bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan.
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15.Jag har arbetsro i klassrummet
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Figur 15.  Arbetsro

Av diagrammet framgår att 19 st instämmer helt, 53 st instämmer delvis, 7 st instämmer inte 
alls och 2 st vet inte. Här kan man utläsa att majoriteten av eleverna instämmer delvis till att de 
har arbetsro i klassrummet men även en ganska stor del instämmer helt. På denna fråga finns 
ett internt bortfall, 81elever av 83 har besvarat frågan.
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18.Jag tycker det är bra trivselregler/ordningsregler på skolan
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Figur 18. Bra trivselregler/ordningsregler

Av diagrammet framgår att 16 st instämmer helt, 35 st instämmer delvis, 1 st instämmer inte 
alls och 30 st vet inte. Av figuren ser man att majoriteten av eleverna instämmer delvis till att 
det är bra trivselregler/ordningsregler på skolan och en stor del vet inte. På denna fråga finns ett 
internt bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan.
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20.Det finns platser i skolan där jag kan få arbetsro
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Figur 20. Arbetsro

Av diagrammet framgår att 32 st instämmer helt, 40 st instämmer delvis, 7 st instämmer inte 
alls och 4 st vet inte. Här kan man utläsa att majoriteten av eleverna instämmer delvis till att det 
finns platser i skolan där jag kan få arbetsro och en stor del instämmer helt.
På denna fråga finns inget internt bortfall.
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23.Läraren påverkar mitt lärande

57

21

0

4

0

10

20

30

40

50

60

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls vet inte

A
n

ta
l

Figur 23. Lärarens påverkan på lärande

Av diagrammet framgår att 57 st instämmer helt, 21 st instämmer delvis, 0 st instämmer inte 
alls och 4 st vet inte. Av figuren kan man utläsa att största delen av eleverna instämmer helt till 
att läraren påverkar deras lärande och en ganska stor del instämmer delvis. På denna fråga finns 
ett internt bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan.
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25.Läraren påverkar min lärmiljö
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Figur 25. Lärarens påverkan på lärmiljön

Av diagrammet framgår att 31 st instämmer helt, 37 st instämmer delvis, 2 st instämmer inte 
alls och 12 st vet inte. Här kan man se att majoriteten av eleverna instämmer delvis till att 
läraren påverkar deras lärmiljö och en stor del instämmer helt. På denna fråga finns ett internt 
bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan.
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28.Jag får stöd i mitt lärande
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Figur 28.Stöd i lärandet

Av diagrammet framgår att 37 st instämmer helt, 36 st instämmer delvis, 2 st instämmer inte 
alls och 5 st vet inte. Här kan man utläsa att majoriteten av eleverna instämmer helt och även 
instämmer delvis till att de får stöd i sitt lärande. På denna fråga finns ett internt bortfall, 80 
elever av 83 har besvarat frågan.



30

29.Jag trivs i skolan
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Figur 29.Trivsel i skolan

Av diagrammet framgår att 45 st instämmer helt, 31 st instämmer delvis, 4 st instämmer inte 
alls och 0 st vet inte. Av figuren kan man utläsa att största delen av eleverna instämmer helt till 
att de trivs i skolan och en stor del instämmer delvis. På denna fråga finns ett internt bortfall, 80 
elever av 83 har besvarat frågan.
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30.Jag känner mig delaktig i skolan
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Figur 30. Delaktighet

Av diagrammet framgår att 33 st instämmer helt, 37 st instämmer delvis, 8 st instämmer inte 
alls och 4 st vet inte. Av figuren kan man utläsa att majoriteten av eleverna instämmer delvis 
till att de känner sig delaktig i skolan och en stor del instämmer helt. På denna fråga finns ett 
internt bortfall, 82 elever av 83 har besvarat frågan.
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5.4. Andra faktorer i lärmiljön som kan påverka lärandet 

Svaren har först kategoriserats och sen sammanställts utifrån de olika kategorier som trädde 
fram. Fullständig redovisning av svaren återfinns i bilaga 3.

Lärarens påverkan och stressfaktorer

Många av eleverna tyckte att läraren har stor påverkan på lärandet och att en bra lärare ska vara 
positiv och vilja lära ut. Andra tyckte att hur läraren undervisar betyder mycket och att en bra 
lärare är en lärare som lyssnar och som man kan diskutera med.

En elev svarade:
” Om en lärare är oinspirerad ger det mig inte en bra vibb”.

En del tyckte att stress påverkade lärandet, att hemläxor kunde vara en stressfaktor och att det 
är väldigt stressigt vissa perioder och andra perioder är det knappt något att göra. Någon 
upplevde att man blir stressad om läraren känner sig stressad. Någon elev tyckte att mycket surr 
och om det är högljutt i klassen påverkar lärandet. Någon elev tyckte att maten var viktig och 
någon annan tyckte att även tiden efter skolan och hur man har det på fritiden kan påverka 
lärandet.

Olika positiva arbetssätt

Många av eleverna tyckte att det fria egna ansvaret och att få ”jobba ”hemma” i egen takt 
påverkar lärandet på ett positivt sätt. Andra tyckte att arbetssättet med att man får uppgifter 
som kan göras hemma istället för i skolan är  positivt. En del tyckte att arbetssätt som var mer 
praktiska, varierande var bra och att man har roligt och inte alltför stressigt. Någon elev tyckte 
att intressanta och roliga föreläsningar var något som påverkade lärandet positivt. Några elever 
tyckte att arbetssättet att få jobba  ensam, att jobba självständigt fungerade bra. 

En elevs svar var följande:
”Arbetar bäst när jag får göra ett eget arbete”.  

En del elever tyckte att muntligt arbete eller muntligt arbetssätt var att föredra. Andra tyckte att 
ordentliga genomgångar var bra med mycket repetition , att få bra med tid och bra information 
om hur arbetet ska göras. Någon elev tyckte att visuellt arbetssätt gav bättre förståelse. Någon 
tyckte att det var bra med lite folk i klassen så att läraren kan ge mycket hjälp. Moderna 
inlärningssätt var positivt och att kunna få lyssna på musik var ett arbetssätt som hjälper vid en 
lärandesituation. 

Negativ påverkan på lärandet

Många av eleverna tyckte att stress och flera olika uppgifter på samma gång påverkar lärandet 
på ett negativt sätt. En del uppgav att man inte hinner med och följden blir ett dåligt resultat 
och en upplevelse av för stora krav och en känsla av att det är för mycket på en gång. Andra 
tyckte att oljud och stök med mycket prat och stoj var negativt för lärandet. En del tyckte att 
arbetssättet i form av grupparbeten var något negativt och ytterligare någon tyckte att ett 
grupparbete var sårbart om någon gruppmedlem skulle bli sjuk. Någon elev tyckte att för långa 
och intensiva lektioner med för mycket fakta var ett arbetssätt som var negativt.
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Lärarnas sätt att vara togs också upp, om lärarnas attityd med dålig förståelse och bristande 
sympati. Något som en del tog upp som negativt var om det blir för mycket teori med mycket 
skriftliga uppgifter eller att bara sitta och göra uppgifter i en bok.

En elev svarade:
”När man alltid gör på samma sätt varje lektion vilket man gör nästan hela tiden”.

Några tyckte inte att prov och för mycket läxor var bra, inte heller att läraren bara pratar en hel 
lektion och eleverna bara får lyssna. Att vara för låst vid en uppgift och behöva göra saker som 
man redan kan var inte bra.

Avsaknad av bekvämlighet, killar och fin miljö

Många av eleverna tyckte att det behövdes skönare, bekvämare stolar och bänkar till 
klassrummen och en plats med sköna soffor under rasterna. Någon tyckte att det är kallt och en 
annan elev saknade värme. Några elever uppgav att de faktiskt inte saknade något i sin lärmiljö 
men andra saknade killar i klassen eller på programmet. En del elever ville ha bättre pluggrum 
med datorer och skrivare, andra ville ha roligare och finare miljö med trevligare klassrum och 
grupprum. 

En elev svarade följande:
”Kvalitetsdagar då mentorn ger en skriftligt hur man ligger till i de olika ämnena och vad man 
har rest i. Och sedan har man en dag på sig att komma ifatt och prata med alla lärare (som i 
Jokkmokk)”.

Andra saker som eleverna saknade i sin lärmiljö var pennvässare, en milkshake, yoghurt i fiket, 
trevliga lärare, empati och glädje.
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6. Diskussion

Syftet med min studie är att studera hur elever upplever sin lärmiljö. Upplevelsen kan i sin tur 
påverka lärandet. I detta avsnitt diskuteras det redovisade resultatet i relation till kapitlet 
bakgrund och till studiens syfte och frågeställningar. Studiens frågeställningar var:

 Hur upplever eleverna fysiska faktorer i lärmiljön och hur upplever eleverna 
psykosociala faktorer i lärmiljön?

 Kan det finnas andra faktorer i lärmiljön än fysiska och psykosociala som eleverna kan 
uppleva påverkar deras lärande?

Reliabiliteten i undersökningen anses god eftersom alla respondenter besvarade enkäten vid ett 
och samma tillfälle, alltså under samma förutsättningar och frågeställningarna var enkla med 
vanliga, lättfattliga ord. Enligt Svenning (2003) så får man en hög grad av reliabilitet om man 
använder sig av enkla satser med begripliga och vanliga ord, då kanske alla uppfattar frågan på 
samma sätt. En liten invändning kan göras kring svarsalternativen i de slutna frågorna, de
skulle ha varit fler för att få en vidare nyansering av svaren och alternativet ”vet inte” skulle ha 
varit fristående och inte som ett alternativ till frågeställningarna. Ingen tolkning av svaren har 
blivit gjord vid resultatsammanställningen och detta ökar reliabiliteten. Validiteten anses även 
god eftersom studien uppnått sitt syfte att undersöka elevers upplevelse av sin lärmiljö.

6.1. Resultatdiskussion

Jag har valt att dela upp resultatdiskussionen i de tre delar som enkäten bestod av för att kunna 
diskutera kring varje del mer ingående.

Fysiska faktorer i lärmiljön

Av resultatet kan man utläsa att eleverna upplever att den fysiska lärmiljön faktiskt är ganska 
bra. Miljön runt skolan eller utemiljön upplevs av eleverna som mycket bra (se fig.1). Detta är 
egentligen tvärtemot det resultat som framkom i Barnombudsmannens rapport (2006) där 
eleverna inte alls var särskilt nöjda med den fysiska skolmiljön och var fjärde elev var missnöjd 
med skolgården. Enligt Björklid (2005) så är det inte bara i formella lärande miljöer som ett 
lärande uppstår utan även i informella miljöer. Miljön runt skolan kan ses som en informell 
lärandemiljö. När det gäller luften i klassrummen så tycker de flesta eleverna att det är bra, 
enligt Arbetsmiljöverket så är dålig luft ett vanligt problem så det som kan konstateras i det här 
fallet är att det inte är ett allmänt problem på skolan. 

Däremot så tyckte eleverna inte alls att klimatet i klassrummen är bra. I Arbetsmiljöverkets 
rapport (2002) så konstateras det att det inte alltid är i själva ventilationssystemet som bristerna 
kan finnas. Det kan istället bero på för stora klasser, fler personer i klassrummet än vad som 
ventilationssystemet är ämnat för, att man glömmer bort att vädra eller på bristfällig städning.

Datorarbetsplatserna är inte bra och det var en hel del elever som faktiskt tyckte att de är 
dåliga.(se fig.8). Många av eleverna instämde till att miljön i klassrummen påverkar lärandet 
och i Kjellbergs studie (2005) av hur den fysiska klassrumsmiljön påverkar inlärningen så hade 
eleverna i den studien många idéer och funderingar kring hur de ville ha det i sitt klassrum. 
Detta samband visar att miljön har en stor påverkan på lärandet och att detta är något som 
eleverna faktiskt reflekterar över. Vidare tyckte många att klassrummen är trivsamma och att 
skolan är i gott skick.
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Psykosociala faktorer i lärmiljön

Av resultatet i denna del av enkäten som handlar om den psykosociala lärmiljön kan man utläsa 
att eleverna upplever att även den psykosociala lärmiljön är ganska bra.
Här kan man ändå se en tendens till att eleverna inte tycker att den psykocoiala lärmiljön 
genomgående är riktigt lika bra som den fysiska. Det verkar som att de psykosociala faktorerna 
har större betydelse för lärandet än de fysiska. En stor del av eleverna vet inte hur konflikter 
hanteras på skolan och många verkar veta lite grann hur det hanteras.  Svarsfördelningen på 
den frågan visar att det kan finnas orsak till att utöka arbetet med likabehandling och 
kränkningar på skolan. En stor del tycker inte att de kan påverka sin lärmiljö (se figur 11) och 
enligt Arbetsmiljöverket så handlar det om att skapa en skola där alla känner sig respekterade 
och har makt över sin situation. Däremot så upplever många att de känner sig delaktig (se figur 
30) och en stor del känner sig trygg i skolan (se figur 13).

I Barnombudsmannens rapport (2006) så visade det sig att en mindre del elever fick vara med 
om att bestämma hur skoldagen ska se ut med exempelvis raster och hur det ska se ut i skolan, i 
matsalen och korridorerna. Barnombudsmannen konstaterar utfrån de resultaten att det är långt 
innan elevinflytandet har slagit igenom i skolan. Utifrån Maslows behovsteori så är detta med 
trygghet en av de grundläggande behov som människan har. För att kunna uppleva 
självförverkligande, som är ett av målen när man går i skolan, så är trygghet ett av de behov 
som måste vara tillgodosedda. Många upplever arbetsro, både i klassrummet och i skolan  och 
det kan hänga samman med upplevelse av trygghet. Lärarens påverkan på lärandet och 
lärmiljön anses vara stor, en stor del av eleverna tycker även att de får stöd i sitt lärande. I Lpf 
94 kan man läsa att gymnasieskolan ska sträva efter att varje elev ”aktivt utövar inflytande över 
sin utbildning och ”stärker sin tilltro till att den egna förmågan att själv och tillsammans med 
andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor” (Lpf 94, s.13). Ordningsreglerna på skolan 
är bra och många av eleverna trivs på skolan. 

Andra faktorer i lärmiljön

Tanken med denna del av enkäten var att besvara frågeställningen: ”Kan det finnas andra 
faktorer i lärmiljön än fysiska och psykosociala som eleverna kan uppleva påverkar deras 
lärande?” Av resultatet kan man se att många av svaren faktiskt var av psykosocial karaktär. 
Mycket kretsar kring upplevelse av stress och många elever tar upp stress som något som 
påverkar lärandet negativt. 

”Skolorna behöver bli bättre på att fånga upp stressignaler hos eleverna och åtgärda de 
stressande faktorerna. Vid schemaläggning av lektioner, läxor och prov bör man tänka på att 
lägga scheman så att eleverna får tid för återhämtning. Stressade lärare och elever påverkar 
varandra” (Arbetsmiljöverket, 2002). 

Lärarens betydelse är även återkommande i denna del och då framförallt lärarnas sätt att vara 
och en attityd med dålig förståelse och bristande sympati. I rapporten från 
Barnombudsmannen(2006) framkommer det även där att lärarens kunskap och bemötande är 
av avgörande betydelse. Vidare kan man se att sånt som att läraren bara pratar, mal på upplevs 
negativt. Sälljö (2000) menar att just det pedagogiska arbetssättet håller på att förlora sin 
ställning och att lyssna när någon annan håller monolog gick an när boken var en bristvara.
Kring frågan om arbetssätt så var det många elever som upplevde grupparbeten som negativt, 
många föredrog att arbeta ensam. Grupparbeten har också mycket med trygghet att göra, hur 
trygg man är i gruppen. Att då arbeta ensam kan vara ett sätt att undkomma olustkänslan. Det 
som ändå framkom i resultatet i denna del av enkäten om andra faktorer var att hemläxor 
påverkade , maten i skolan och hur man har det på fritiden. När det gäller positiva arbetssätt så 
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var det en hel del elever som vill jobba hemma i egen takt och inte vara i skolan. Detta är en 
utmaning för mig som lärare, hur får jag elever att hellre vilja vara i skolan än hemma? Enligt 
Säljö (2000) så handlar inte lärandet längre om att bara få del av information utan det handlar 
om att kunna vara i miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga. 

6.2. Metoddiskussion

Som metod valdes en enkät som delades upp i tre delar. Att en enkät användes var lämpligt  
med tanke på hur många elever som valdes ut som population. Att istället för enkät välja att 
intervjua populationen hade varit alldeles för tidskrävande. 

Urvalet av elever hade kunnat göras annorlunda. Det blev en snedfördelning av antal elever 
som besvarade enkäten eftersom det gjordes ett slumpvis urval av fem klasser från de bägge 
grupperna. Det hade varit bättre att göra ett slumpvis urval av det totala antalet elever från varje 
grupp istället så skulle fördelningen ha varit jämnare mellan de yrkes – och studieförberedande 
grupperna. De yrkesförberedande programmen har klasser med mindre elever i och på grund av 
det blev det en snedfördelning. Detta påverkar egentligen inte själva studien så mycket 
eftersom det inte har gjorts någon jämförande studie mellan grupperna men färre elever från 
yrkesförberedande program har fått möjlighet att delta i studien.  Enkäten kunde ha varit mer 
strukturerad med frågor med liknande innehåll mer samlade. Att tolka svarsalternativet 
”instämmer delvis” är inte så lätt men man kan tolka det som att något är bra men inte helt och 
hållet. Om det hade funnits fler svarsalternativ så hade resultatet blivit mer nyanserat. Att, som 
i det här fallet, låta någon annan distribuera ut enkäten kan vara en nackdel. Om respondenterna 
har några funderingar kring frågeställningarna så kan de inte få svar om den som är ansvarig 
för studien inte är närvarande.  Påståendesatserna i enkäten hade kunnat hålla en mer likartad 
form. I fråga 1 finns ordet ”upplever” med för att i fråga 2, och även i de kommande frågorna, 
övergå till ordet ”tycker”. Enligt Trost(2007) ska man vara konsekvent i sitt språkbruk när man 
konstruerar frågorna i ett frågeformulär som en enkät. Studien är genomförd på en 
gymnasieskola i Malmberget där jag själv arbetar och det kan tänkas att det kan påverka hur 
eleverna besvarar enkäten. Det är en klass av alla de utvalda klasserna som jag har en relation 
till men jag tror inte att det har påverkat hur just de eleverna har besvarat enkäten eftersom 
frågorna berör deras lärmiljö i allmänhet. 

6.3. Bortfallsanalys

I enkätundersökningen har det varit ett visst externt bortfall vid undersökningstillfället eftersom 
alla elever inte kom till den lektion som var utsedd som undersökningstillfälle. Eleverna visste 
inte om i förväg att de skulle få en förfrågan att delta i en enkätundersökning så det externa 
bortfallet kan inte härröras till själva enkätundersökningen.Totalt har 83 elever av totalt 145
besvarat enkäten, Svarsfrekvensen är 57,24 %. Enligt Trost (2007) så får man räkna med en 
svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent på många enkätundersökningar. Ett internt bortfall 
kan ses då alla frågor i enkätens första delar inte har besvarats av de tillfrågade vilket framgår 
av diagrammen men huvuddelen av bortfallet är i enkätens sista del, den del som har öppna 
frågeställningar kring upplevelsen av andra faktorer i lärmiljön. I den delen har 50 elever av 
totalt 83 besvarat frågorna, svarsfrekvensen är 60 %. Att det interna bortfallet var större i 
enkätens sista del kan bero på just det faktum att de frågorna låg sist i enkäten, att alla elever 
inte riktigt mäktade med att besvara frågor där de skulle skriva svaren själva. 
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6.4. Sammanfattande slutsatser

Av resultatet kan man utläsa att eleverna upplever att både den fysiska lärmiljön och den 
psykosociala lärmiljön är ganska bra men det finns brister inom vissa områden som man kan 
arbeta vidare med på skolan. Undersökningen kan ses som en slags första kartläggning kring 
elevers upplevelse av sin lärmiljö. Jag har beskrivit olika lärandeteorier i bakgrunden och den 
förståelse för lärmiljöns påverkan på elevers lärande som man har på en skola kan ha sin grund 
i hur skolans syn på elevers lärande ser ut, vilken lärandeteori man arbetar utifrån. Enligt 
McDermott(1993) så bygger skolan på antaganden om vad kunskap, undervisning och lärande 
är. Björklid och Fischbein (1996) menar att individen påverkar sin miljö men individen 
påverkas även av miljön och lärande kommer från en interaktion mellan fysisk, social och
kulturell omgivning. I den här studien anser jag att man kan se att elever påverkas mycket av 
sin omgivning, sin lärmiljö. Skolverket har gett ut en skrift som heter ”Ordningsregler för en 
trygg och lärande skolmiljö” och där kan man läsa följande:

”En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper 
och värderingar som skolan ska förmedla. För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevens 
kunskapsutveckling är det viktigt att skolorna driver ett konkret och positivt arbete med 
värdegrundsfrågorna där arbetet med skolans ordningsregler är en naturlig 
utgångspunkt”(Skolverket 2006:2).

Som en avslutande reflektion så kan det konstateras att eleverna som deltog i studien  har en 
bestämd och klar uppfattning om sin lärmiljö och ska det göras några förändringar i lärmiljön 
så är det elevernas uppfattning eller upplevelse som ska vara  utgångspunkten. 

6.5. Vidare forskning

Den här studien kan ses som en utgångspunkt för fortsatta studier om elevers lärmiljö. En del 
av elevernas svar kan vara intressanta att arbeta vidare med i form av djupintervjuer. Den 
psykosociala lärmiljön kan nog vara mer lämplig att ha intervjuer kring för den delen av 
lärmiljön är mer nyanserad och är inte mätbar på samma sätt som den fysiska lärmiljön. Att 
tolka svarsalternativet ”instämmer delvis” är inte lätt men det kan tolkas som att något är bra 
men inte helt och hållet. Utifrån det svarsalternativet och den relativt höga svarsfrekvensen på 
just det svarsalternativet så skulle man kunna göra en fortsatt studie för att få fram vad som är 
bra och vad som är mindre bra. Andra frågeställningar som kan bli aktuella i en vidare studie 
kan vara: 

 På vilket sätt påverkas elevers lärande av lärmiljön?
 Hur mycket påverkas elevers lärande av lärmijlön? 
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Missivbrev Bilaga 1

Hej!

Jag heter Katarina Eriksson Koppari och arbetar som lärare i social omsorg på 

Omvårdnadsprogrammet, Välkommaskolan.

Jag läser via Luleå Tekniska Universitet något som kallas för SÄL. SÄL står för 

särskild lärarutbildning och riktar sig till yrkeslärare som har ämneskompetens 

men inte formell pedagogisk kompetens. 

Jag är just nu i slutfasen av min utbildning och håller på med mitt examensarbete, 

en C-uppsats.

Mitt examensarbete handlar om lärmiljöns påverkan på elevers lärande och syftet 

med mitt arbete är att se hur elevers lärande påverkas av lärmiljön, om enbart 

lärmiljön påverkar elevers lärande eller om det kan vara andra faktorer som 

påverkar lärandet och vilka faktorer det är i så fall.

Jag är intresserad av att studera både den fysiska lärmiljön och den psykosociala 

lärmiljön.

Fysisk lärmiljö kan handla om belysning, temperatur i lokaler etc.

Psykosocial lärmiljö kan handla om gemenskap, trygghet, påverkansmöjligheter 

etc.

Jag har valt att göra en enkätundersökning bland elever i årskurs 2 på gymnasiet, 

både på yrkesförberedande program och studieförberedande program.

Min tanke eller vision med mitt arbete är att man ska kunna använda resultatet av 

enkäten på något sätt för att förändra eller utveckla lärmiljön för eleverna på 

Välkommaskolan. 

Jag skulle vara tacksam om ni kan ta er tid att fylla i enkätfrågorna.

Ni garanteras total anonymitet eftersom ni inte uppger vare sig namn eller vilket 

program ni går på.



41

Enkät Bilaga 2

Enkät om lärmiljö och lärande

Fysiska faktorer i lärmiljön som kan påverka lärandet

1. Jag upplever att miljön runt skolan är bra.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

2. Jag tycker att belysningen är bra.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

3. Jag tycker att luften i klassrummen är bra (t.ex ej besvärande lukt, ej 
damm)

Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

4. Jag tycker att klimatet i klassrummen är bra (t.ex temperatur, drag)
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

5. Jag tycker att miljön i klassrummen påverkar mitt lärande.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

6. Jag tycker att klassrummen är trivsamma.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

7. Jag tycker att skolan är i gott skick (t.ex ej klotter, ej förstörelse, bra 
städning)

Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

8. Jag tycker att datorarbetsplatserna är bra (t.ex bildskärm, 
tangentbord, ljuset, bordshöjd)

Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

9. Jag tycker att arbetsplatserna är bra (t.ex bord, stolar)
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte
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                                                                                                             Bilaga 2

Psykosociala faktorer i lärmiljön som kan påverka lärandet
10. Jag tycker att konflikter hanteras på ett bra sätt på skolan.

Instämmer helt       Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

11. Jag har möjlighet att påverka min lärmiljö.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

12. Jag kan arbeta i den takt jag vill.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

13. Jag känner mig trygg i skolan.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

14. Jag kan påverka situationer som kan stressa mig.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

15. Jag har arbetsro i klassrummet.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

16. Jag tycker samarbetet fungerar i klassen.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

17. Jag vet vart jag ska vända mig om jag får problem.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

18. Jag tycker det är bra trivselregler/ordningsregler på skolan.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

19. Jag tycker att det är bra stämning mellan klasserna på mitt program.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

20.Det finns platser i skolan där jag kan få arbetsro.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte
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                                                                                                                      Bilaga 2
21. Lärare och elever diskuterar tillsammans hur undervisningen skall 

utformas.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

22. Jag påverkas av vad som händer omkring mig i en lärandesituation.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

23. Läraren påverkar mitt lärande.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

24. Jag tycker att lärarna lyssnar på vad jag tycker.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

25. Läraren påverkar min lärmiljö. 
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

26. Jag tycker att stämningen är bra i klassen.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

27. Jag känner mig trygg i min klass.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

28.Jag får stöd i mitt lärande.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

29. Jag trivs i skolan.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte

30. Jag känner mig delaktig i skolan.
Instämmer helt        Instämmer delvis     Instämmer inte alls        Vet inte
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                              Bilaga 2
Andra faktorer i lärmiljön som kan påverka lärandet 

31. Är det något annat som du tycker påverkar ditt lärande?

32. Är det något speciellt arbetssätt som du tycker påverkar ditt  lärande  
på ett positivt sätt?

33. Är det något speciellt arbetssätt som du tycker påverkar ditt lärande 
på ett negativt sätt?

34. Finns det något i din lärmiljö som du saknar?

Tjej  

Kille      

                                                                      Tack för din medverkan!
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Svar på öppna frågorna Bilaga 3

Andra faktorer i lärmiljön som kan påverka lärandet 

Varje punkt motsvarar en elev.

31. Är det något annat som du tycker påverkar ditt lärande?

 Färger och musik

 Motivation, inspiration

 Bra lärare

 Stressfaktorer t.ex hemläxor, högljudda elever

 Jag tycker läraren har stor betydelse

 Miljön omkring, sen om en lärare är oinspirerad ger det mig inte en bra vibb

 Vet ej, hur det är på fritiden kanske.

 Ibland om det är mycket surr samt att klassrum har dålig lukt.

 Ja, maten. För att orka en hel skoldag måste man få tillräckligt med bra och energirik 

mat

 Tidpunkten på lektionen och lektionens längd exempelvis

 Jo, dålig skolmat, tidiga mornar

 Vissa gånger kan det vara stressigt att hinna med allt och man blir stressad då läraren 

känner sig stressad

 Det är väldigt stressat vissa perioder medan man i andra perioder knappt har något att 

göra. Vårat program har endast en klass och där är det bara tjejer vilket gör att det blir 

mycket skitsnack.

 Vissa perioder är det mycket stress.

 Läraren, hur han/hon undervisar betyder mkt

 Beror väl mest på läraren

 Tiden efter skolan, intressen m.m.

 Om det är högljutt i klassen

 Jag tycker lärarens attityd har stor påverkan, de ska vara positiva och vela lära ut

 Jag är väldigt tankspridd och har rätt svårt att koncentrera mig 

 Läraren, en lärare som inte lyssnar och inte går att diskutera med är ingen bra lärare 
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Bilaga 3

32. Är det något speciellt arbetssätt som du tycker påverkar ditt                                                             

lärande  på ett positivt sätt?

 Jag lyssnar gärna på min Ipod, det hjälper.

 Bra lärare som gillar sitt jobb

 Bra lärare som har bra förslag och metoder

 Självständigt arbete

 Genomgångar och visuellt ger mig en bättre förståelse

 Ja, inte bara prov, sånt som jag känner mig mer delaktig i.

 Det fria egna ansvaret

 Att få vara med och påverka

 Moderna inlärningssätt är positivt. Men många äldre lärare håller kvar vid den gamla 

stilen med mycket läsa och svara på frågor.

 Att man får ”jobba hemma” om man kan istället för i skolan. Att läraren har en positiv 

inställning

 När det inte är så mycket folk i klassen så man får mer hjälp när man behöver

 Att man har roligt och inte allt för stressigt

 Praktiska saker & intressanta & roliga föreläsningar som den i Gve nyligen om 

Internetanvändande

 Då jag har bra med tid på mig och fått bra information om hur arbetet ska göras. 

Arbetar bäst när jag får göra ett eget arbete

 Eget arbete

 Föreläsningar & praktiska saker

 Varierat. Mycket hjälp av läraren

 Så länge det inte är allt för enformigt och tråkigt är det bra. Får man mer frihet med 

skolarbeten blir det oftast bättre

 Ordentliga genomgångar och mycket repetion

 Då man gör något roligt av det man ska göra t.ex laboration

 Det som är kul

 Att det inte känns stelt & tråkigt

 Ja, muntligt arbetssätt
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 Jobba mer hemma under lektionerna

 Jobba hemma, få uppgifter som kan göras hemma

 Jobba hemma i egen takt

 Grupparbeten, muntliga arbeten. Jag har svårt för prov så muntligt är toppen

 Jobba ensam

 Självständigt

 Praktiskt

33. Är det något speciellt arbetssätt som du tycker påverkar ditt lärande 

på ett negativt sätt?

 Stress, oljud och stök

 Flera olika uppgifter på samma gång.

 Oljud

 Inte bara lyssna på lärarna som snackar utan göra på roliga sätt.

 För mycket intensiva lektioner, för mycket fakta .

 Om man exempelvis bara får ett papper och en timma på sig. För mig vill jag känna att 

läraren är engagerad och ger oss chansen till genomgångar. Att ha en chans att få välja 

arbetssätt men ändå genomgångar och inte stressa fram. Vissa behöver mer tid än andra.

 Prov, stressande

 Stressen inom vissa ämnen påverkar på ett negativt sätt, hinner inte med & då blir 

resultatet inte alltid så bra som det kunnat vara

 För långa lektioner kanske

 Behöva göra saker jag redan är 100% säker på är irriterande

 När det är mycket folk

 Att man får mycket läxor och sådant samtidigt

 Teoretiska saker 

 Grupparbeten
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 Grupparbeten, då vi är en så liten klass och då kan sjukanmälan göra att arbetet förstörs

 Skriftliga uppgifter där man läser mycket

 Stress

 När man alltid gör på samma sätt varje lektion vilket man gör nästan hela tiden

 Om man är för låst vid en viss uppgift

 Läraren bara pratar en hel lektion – vi får bara lyssna. Alla lektioner ser likadana ut –

läraren går igenom/berättar – vi gör uppgifter – prov eller alla lektioner likadana på 

annat sätt

 Sitta och t.ex bara göra uppgifter i en bok

 Att man stressar sig igenom arbetsområdena

 Nej, isåfall störande ljud

 Lärarnas sätt att vara, deras attityd. Stressigt, för mycket på en gång. Dålig förståelse, 

osympatiska

 Dålig förståelse hos lärarna

 Om det är mycket prat och stoj i klassen. Prov, har svårt att lära in

 Stressigt arbete med stora krav på sig

 Grupp

 Teoretiskt

34. Finns det något i din lärmiljö som du saknar?

 Glädje

 En milkshake

 Kallt, trist möblerat

 Nej, jag känner mig nöjd

 Mer bekvämligheter

 Bekvämare stolar

 Skönare stolar och bänkar till klassrummen, stolarna är hårda så det är en sak som jag 

saknar.

 Absolut inte
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 Kvalitetsdagar då mentorn ger en skriftligt hur man ligger till i de olika ämnena och vad 

man har rest i. Och sedan har man en dag på sig att komma ifatt och prata med alla 

lärare (som i Jokkmokk)

 En plats med sköna soffor under rasterna. Bättre lärare

 Mjukare stolar, killar i klassen

 Vi är endast tjejer i våran klass vilket gör att det blir lite annorlunda jämfört om man 

har några killar

 Värme

 Killar på programmet, hade vi haft killar här hade det nog inte blivit lika mycket 

skitsnack

 Bättre pluggrum var man kan använda datorer, trevligare klassrum och grupprum. 

Skrivare, det finns nästan ingenstans.

 Pennvässare

 Roligare och finare miljö och klassrum, bättre rum där man kan plugga och använda 

dator

 Trevliga lärare, empati

 Yoghurt i fiket

 Inget
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Sammanställning i tabell Bilaga 4

1.Jag upplever att miljön runt skolan är bra

Frågor Antal %

Instämmer helt 17 21

Instämmer delvis 62 76

Instämmer inte alls 2 2

vet inte 1 1

SUMMA 82 100

2.Jag tycker att belysningen 
är bra
Frågor Antal %

Instämmer helt 26 32

Instämmer delvis 45 55

Instämmer inte alls 9 11

vet inte 2 2

SUMMA 82 100

3.Jag tycker att luften i klassrummen är bra

Frågor Antal %

Instämmer helt 13 16

Instämmer delvis 48 59

Instämmer inte alls 20 24

vet inte 1 1

SUMMA 82 100

4.Jag tycker att klimatet i klassrummen är bra

Frågor Antal %

Instämmer helt 3 4

Instämmer delvis 32 40

Instämmer inte alls 44 54

vet inte 2 2

SUMMA 81 100
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5.Jag tycker att miljön i klassrummen påverkar mitt 
lärande
Frågor Antal %

Instämmer helt 21 26

Instämmer delvis 45 56

Instämmer inte alls 6 7

vet inte 9 11

SUMMA 81 100

6.Jag tycker att klassrummen är trivsamma

Frågor Antal %

Instämmer helt 4 5

Instämmer delvis 42 53

Instämmer inte alls 31 39

vet inte 3 4

SUMMA 80 100

7.Jag tycker att skolan är i 
gott skick
Frågor Antal %

Instämmer helt 3 4

Instämmer delvis 51 61

Instämmer inte alls 28 34

vet inte 1 1

SUMMA 83 100
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8.Jag tycker att datorarbetsplatserna är bra

Frågor Antal %

Instämmer helt 10 12

Instämmer delvis 35 43

Instämmer inte alls 34 41

vet inte 3 4

SUMMA 82 100

9.Jag tycker att 
arbetsplatserna är bra
Frågor Antal %

Instämmer helt 8 10

Instämmer delvis 53 65

Instämmer inte alls 19 23

vet inte 1 1

SUMMA 81 100

10.Jag tycker att konflikter hanteras på ett bra sätt på 
skolan
Frågor Antal %

Instämmer helt 16 20

Instämmer delvis 25 31

Instämmer inte alls 2 3

vet inte 37 46

SUMMA 80 100
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11.Jag har möjlighet att påverka min lärmiljö

Frågor Antal %

Instämmer helt 4 5

Instämmer delvis 25 30

Instämmer inte alls 31 38

vet inte 22 27

SUMMA 82 100

12.Jag kan arbeta i den takt 
jag vill
Frågor Antal %

Instämmer helt 11 13

Instämmer delvis 34 41

Instämmer inte alls 35 43

vet inte 2 2

SUMMA 82 100

13.Jag känner mig trygg i 
skolan
Frågor Antal %

Instämmer helt 54 66

Instämmer delvis 26 32

Instämmer inte alls 0 0

vet inte 2 2

SUMMA 82 100
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14.Jag kan påverka situationer som kan stressa mig

Frågor Antal %

Instämmer helt 11 14

Instämmer delvis 46 57

Instämmer inte alls 10 12

vet inte 14 17

SUMMA 81 100

15.Jag har arbetsro i 
klassrummet
Frågor Antal %

Instämmer helt 19 23

Instämmer delvis 53 65

Instämmer inte alls 7 9

vet inte 2 2

SUMMA 81 100

16.Jag tycker samarbetet fungerar i klassen

Frågor Antal %

Instämmer helt 31 38

Instämmer delvis 41 51

Instämmer inte alls 8 10

vet inte 1 1

SUMMA 81 100
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17.Jag vet vart jag ska vända mig om jag får problem

Frågor Antal %

Instämmer helt 43 52

Instämmer delvis 26 32

Instämmer inte alls 2 2

vet inte 11 13

SUMMA 82 100

18.Jag tycker det är bra trivselregler/ordningsregler på 
skolan
Frågor Antal %

Instämmer helt 16 20

Instämmer delvis 35 43

Instämmer inte alls 1 1

vet inte 30 37

SUMMA 82 100

19.Jag tycker att det är bra stämning mellan klasserna 
på mitt program
Frågor Antal %

Instämmer helt 39 48

Instämmer delvis 29 36

Instämmer inte alls 7 9

vet inte 6 7

SUMMA 81 100
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20.Det finns platser i skolan där jag kan få arbetsro

Frågor Antal %

Instämmer helt 32 39

Instämmer delvis 40 48

Instämmer inte alls 7 8

vet inte 4 5

SUMMA 83 100

21.Lärare och elever diskuterar tillsammans hur undervisningen skall 
utformas
Frågor Antal %

Instämmer helt 25 30

Instämmer delvis 44 53

Instämmer inte alls 10 12

vet inte 4 5

SUMMA 83 100

22.Jag påverkas av vad som händer omkring mig i en 
lärandesituation
Frågor Antal %

Instämmer helt 16 19

Instämmer delvis 39 47

Instämmer inte alls 7 8

vet inte 21 25

SUMMA 83 100

23.Läraren påverkar mitt 
lärande
Frågor Antal %

Instämmer helt 57 70

Instämmer delvis 21 26

Instämmer inte alls 0 0

vet inte 4 5

SUMMA 82 100
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24.Jag tycker att lärarna lyssnar på vad jag tycker

Frågor Antal %

Instämmer helt 19 24

Instämmer delvis 52 65

Instämmer inte alls 6 8

vet inte 3 4

SUMMA 80 100

25.Läraren påverkar min 
lärmiljö
Frågor Antal %

Instämmer helt 31 38

Instämmer delvis 37 45

Instämmer inte alls 2 2

vet inte 12 15

SUMMA 82 100

26.Jag tycker att stämningen är bra i klassen

Frågor Antal %

Instämmer helt 50 62

Instämmer delvis 26 32

Instämmer inte alls 5 6

vet inte 0 0

SUMMA 81 100
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27.Jag känner mig trygg i min 
klass
Frågor Antal %

Instämmer helt 62 77

Instämmer delvis 17 21

Instämmer inte alls 2 2

vet inte 0 0

SUMMA 81 100

28.Jag får stöd i mitt lärande

Frågor Antal %

Instämmer helt 37 46

Instämmer delvis 36 45

Instämmer inte alls 2 3

vet inte 5 6

SUMMA 80 100

29.Jag trivs i skolan

Frågor Antal %

Instämmer helt 45 56

Instämmer delvis 31 39

Instämmer inte alls 4 5

vet inte 0 0

SUMMA 80 100

30.Jag känner mig delaktig i 
skolan
Frågor Antal %

Instämmer helt 33 40

Instämmer delvis 37 45

Instämmer inte alls 8 10

et inte 4 5

SUMMA 82 100




