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Abstrakt

Syftet med studien var att få en bild av hur elevernas kunskap om och inflytande över sin 
arbetsmiljö i gymnasiet årskurs tre ser ut, utifrån ett elevperspektiv. Vi genomförde en 
kvantitativ studie i form av enkäter som lämnades ut till 35 elever i årskurs tre i en 
gymnasieskola i Norrbotten. Bakgrunden var arbetsmiljölagen, skollagen samt läroplanen. 
Slutsatsen vi drog av denna studie är att kunskapen om arbetsmiljöfrågor inte är så goda för 
eleverna. Den fysiska miljön har stor betydelse för trivseln, framförallt när det gäller 
inredning och färger men även att det ska vara rent och städat. Bra relationer till såväl lärare 
som kompisar är viktiga för att skapa en god arbetsmiljö. Eleverna vill ha mer inflytande i 
planeringen av kurserna som ingår i de olika programmen än vad de anser sig ha enligt 
studien.

Sökord: Kunskap, trivsel, elevinflytande.



Förord

Det finns många som vi kan tacka för att vi kommit i land med vår uppsats.
Vi vill tacka alla elever som tagit sig tid att svara på vår enkät och gymnasieskolans lärare 
för att vi fick ta tid från deras lektion när enkätundersökningen genomfördes. Tack till våra 
familjers stöd trots röran av böcker utspridda på köksborden och vår ockupation av 
datorerna. Tack även till bibliotekarien som hjälpt oss med litteratursökningen och alla 
vänner som ställt upp, läst och kritiskt granskat vårt arbete under resans gång ingen nämnd 
och ingen glömd. Tack till våra sambos för ert tålamod.

Gunilla Björkman och Karin Winsa-Nilsson
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1. Inledning

Vi arbetar sen många år tillbaka som enhetschefer inom äldre- och handikappomsorgen. 
Som enhetschef har man bland annat personalansvar, ekonomiansvar, verksamhetsansvar 
och arbetsmiljöansvar. Den yrkeskategori som vi ansvarar för är undersköterskor med en 
gymnasial utbildning i omvårdnad och social omsorg. Efter tjugo år inom yrket behövde vi 
en ny utmaning och då föddes tanken på att kunna arbeta som lärare på gymnasiet i ämnen 
som social omsorg och omvårdnad. Den professionella kunskapen har vi, emellertid saknar 
vi den pedagogiska delen och för att få den bestämde vi oss för att inhämta den delen via 
universitetsstudier. I vårt nuvarande yrke som enhetschef arbetar vi mycket med 
arbetsmiljöfrågor tillsammans med personalen och viktigast är att arbeta i förebyggande 
syfte. Skolverket och läroplanerna förespråkar vikten av elevinflytande genom att arbeta 
med systematiskt arbetsmiljöarbete i skolorna. Vårt intresse av elevernas arbetsmiljö väcktes 
då vi var ute på den verksamhetsförlagda utbildningen (Vfu) på två gymnasieskolor i 
Norrbotten. Det var stökigt, oroligt, mycket förstörelse och uppgivenhet hos eleverna. De 
tycktes inte intresserade av hur deras arbetsmiljö var eller såg ut. Beror det på att elevernas 
kunskap om arbetsmiljön inte är tillfredsställande eller har eleverna andra värderingar än vad 
vi vuxna har. Kanske är det inte så viktigt för eleverna hur lokalerna är utformade och 
inredningen ser ut? Vi bestämde oss för att undersöka vad gymnasieeleverna i årskurs tre har 
för kunskap om och inflytande över sin arbetsmiljö i skolan. Arbetsmiljö är ett stort och vitt 
begrepp som innefattar den fysiska, psykiska och sociala miljön för arbetstagare. Skolans 
elever likställs som arbetstagare i arbetsmiljölagen. Den arbetsmiljö som denna studie avser 
är elevernas skolmiljö tillika lärandemiljö. En del av arbetsmiljölagens ändamål är att främja 
till ett positivt arbetsklimat och individuell utveckling. Arbetsmiljöverket (2005) De 
vägledande mål från läroplanen som vi använt oss av i vår studie är att eleverna ”tar 
personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö”(Utbildningsdepartementet, 2000, s.13) 
samt att eleverna ”visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare 
perspektiv.” (Utbildningsdepartementet, 2000, s.12) Vi anser att en god arbetsmiljö där 
eleverna erbjuds både kunskap och inflytande över sin arbetsmiljö främjar till ökat lärande 
hos eleverna.

2. Bakgrund

För att få en överblick över dagens arbetsmiljöarbete är det av vikt att göra en tillbakablick i 
hur arbetsmiljölagen arbetats fram. Genom att få en sammanfattad beskrivning av 
arbetsmiljölagen och dess syfte, blir det lättare att förstå hur skolans arbetsmiljöarbete ska 
fungera. Skolan styrs av skollagen samt läroplaner och dessa måste jämkas tillsammans med 
arbetsmiljölagen. Ingen av lagarna väger tyngre än den andra. Vi har valt att börja med en 
definition av begreppet arbetsmiljö därefter lyfter vi fram särskilda delar av lagarna, utifrån 
vad som är relevant för vår studie. Efter beskrivningen av lagarna gör vi en definition av 
nyckelbegrepp arbetsmiljö, kunskap, inflytande samt trivsel som ingår i frågeställningarna i 
vårt syfte. I tidigare forskning om den fysiska klassrumsmiljön, kan man läsa ”att 
tillhandahållandet av goda fysiska klassrumsmiljöer genererar trivsel, som i sin tur är en 
primär faktor för att skapa intresse, uppmärksamhet, motivation och lärande hos eleverna. 
Detta kan bidra till kunskap - och i bästa fall bildning.” (Arnesson & Leonardson, 2007, s.1)
Hur man skaffar kunskap och vad som är sann kunskap är något som man i alla tider har 
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försökt förklara. Tveiten (2003). Ett sätt att se på kunskap enligt Egidius (2009) är att 
”Kunskap och kompetens utvecklias genom att det gradvis och språngvis växer fram nya sätt 
att se på saker och ting. Hjärnan är till sin natur kreativ.” (Egedius, 2009, s.195) Skolans mål 
är att eleverna tillägnar sig kunskaper. Utbildningsdepartementet (2000) Elevernas 
arbetsmiljö ligger till grund för hur de trivs i skolan. Gymnasieeleverna har under sina tre år 
på gymnasiet genomgått den obligatoriska kursen ”Arbetsmiljö och säkerhet” ARL 1201 50 
poäng. Målet för kursen är att ge eleverna kunskaper och färdigheter som gör eleverna 
förberedda att möta arbetslivet. Kursen ska även ge kunskap om hur man kan påverka sin 
egen och andras arbetsmiljö och hur man förhindrar ohälsa och skapar goda förhållanden på 
arbetet. Skolverket (2000)

2.1 Arbetsmiljölagen i ett historiskt perspektiv

Den första arbetarskyddsregeln i Sverige handlade om arbetstid och 1881 förbjöds 
barnarbete. Vår första arbetarskyddslag fick vi 1889, lag om skydd mot yrkesfara inom 
industri, med denna lag inrättades Yrkesinspektionen. År 1912 förändrades 
arbetarskyddslagen till att omfatta alla typer av verksamheter inte bara industrin, förutom 
offentlig verksamhet det sågs som ”onödigt”. I en utredning som gjordes av en kommitté 
1938, som hade till uppgift att revidera arbetarskyddslagen, kom förslaget att alla 
verksamheter skulle infattas av lagen, även kommuner och landsting. Detta föll inte i god 
jord hos regeringen. Det skulle dröja ända till 1 januari, 1964 innan all typ av verksamhet
omfattades av arbetarskyddslagen, alltså tog det mer än 50 år innan lagen blev 
allomfattande. Lagen omarbetades under 70 talet. 1978 kom arbetsmiljölagen som markerar 
att arbetsmiljöarbetet inte bara handlar om att hindra människor att drabbas av olyckor och 
ohälsa, utan även om att utveckla arbetet på arbetsplatserna. Lagen har under årens lopp setts 
över vilket medfört både utveckling, förtydligande och skärpning i vissa delar. Förutom 
arbetsmiljölagen finns även förordningar och föreskrifter som talar om hur arbetet ska 
bedrivas på ett säkert sätt.

I Arbetsmiljöverket (2005) kan man läsa att ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.”(Arbetsmiljöverket, 
2005, s.11) Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i form av ett rikt 
arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling. Lagen uttrycker 
tydligt att det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön och ska bedriva 
arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna för att skapa en god arbetsmiljö. Som företrädare för 
arbetsgivaren är det chefen på arbetsplatsen som har ansvaret men arbetstagaren har också 
ansvar att följa lagen och att aktivt medverka till att arbetsmiljön blir bra. I arbetsmiljölagen 
skrivs följande ”Arbetstagaren skall medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförande 
av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han skall följa angivna 
föreskrifter samt använda de skyddsanordningar och iaktta den försiktighet i övrigt som 
behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall”. (Arbetsmiljöverket, 2005, s.26) 
Lagstiftningen fastställer roller, ansvar och medverkan i arbetsmiljöarbetet. Samverkan och 
samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare är en viktig del i arbetsmiljöarbetet. 
Skyddsombud är arbetstagarnas representant och företrädare i frågor som rör arbetsmiljön 
och ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. Ett skyddsombud utses av de lokala 
fackföreningarna och uppdraget består av att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och 
verka för en god arbetsmiljö. Skyddsombudet kan också stoppa arbetet som medför 
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omedelbar och allvarlig fara, detta efter att först ha kontaktat närmaste 
arbetsgivarrepresentant. Skyddskommitté ska finnas på arbetsplatser med minst femtio 
anställda där företrädare för arbetsgivaren och arbetstagarna ska medverka. Begär 
arbetstagarna på mindre arbetsplatser en skyddskommitté ska den tillsättas. 
Skyddskommittén ska delta i planering och uppföljning av arbetsmiljöförhållandena samt 
syssla med övergripande och principiella frågor. Arbetsmiljöverket (2005)

För att arbetsgivaren ska kunna uppfylla kraven enligt lagen att förebygga ohälsa och 
olycksfall bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Vidare kräver lagen att arbetsmiljön 
dokumenteras i den utsträckning verksamheten kräver och att handlingsplaner upprättas. 
Arbetsmiljöverket (2005) rekommenderar att det systematiska arbetsmiljöarbetet delas upp i 
fem steg. I steg ett undersöker man om det finns risker, i steg två bedömer man riskerna och 
detta ska dokumenteras och riskerna ska graderas från obefintlig risk till allvarlig risk. Steg 
tre då ska man åtgärda det som anses som risk. I steg fyra gör man en handlingsplan där man 
skriver ner när åtgärderna ska vara klara och vem som ansvarar för att det utförs. I det femte 
och sista steget, så kontrollerar man om det som gjorts har varit tillräckligt om inte så återgår 
man till att arbeta vidare för att åtgärda eventuella fel och brister. Arbetsmiljöverket (2005) 
Är den myndighet som utövar tillsyn över att arbetsmiljölagen och föreskrifter efterföljs på 
arbetsplatserna. Tillsynen sker oftast genom inspektioner av arbetsmiljöinspektörer som har 
rätt att komma in på arbetsplatsen och göra de undersökningar arbetsmiljölagen föreskriver. 
Arbetsmiljöverket är en central myndighet, underställd regeringen. 

2.2 Arbetsmiljölagen i skolan

Skolans verksamhet styrs av skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Till 
skollagstiftningen hör skollagen samt läroplanerna. Skollagen (1985) är tagen av riksdagen 
och innehåller grundläggande bestämmelser inom alla olika skolformer, mål för utbildningen 
samt övergripande riktlinjer för hur skolans verksamhet ska vara utformad. Läroplanerna 
fastställs av regeringen och det finns en läroplan för varje skolform, läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och läroplan för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94). Skolverket är en tillsynsmyndighet. Skolverket gör 
inspektioner på skolor, förskolor, förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och vuxenutbildning 
vart sjätte år. Inspektioner görs även efter anmälningar från föräldrar, elever med flera som 
påtalar brister i skolmiljön som de vill ska utredas. ”Skolverkets inspektion syftar till att 
klargöra om, och hur väl en verksamhet fungerar i förhållande till bestämmelserna i 
skollagen och läroplanerna”. (Arbetsmiljöverket, 2000a) Skolverket skriver att det är viktigt 
att stärka arbetsmiljöarbetet i skolan. Inflytande över sin egen arbetsmiljö förbättrar miljön. 
Arbetsmiljölagstiftningen stärker elevernas rätt till inflytande över sin arbetsmiljö. 
Skollagstiftningen betonar också vikten av inflytande och ansvar för eleverna i skolan. 
”Skolverket arbetar på olika sätt för att förbättra elevinflytande och arbetsmiljön. För att 
stärka elevernas inflytande har skolverket gett ut föreskrifter om elevmedverkan i skolans 
arbetsmiljöarbete genom elevskyddsombud.”(Arbetsmiljöverket, 2009b) I 
arbetslagstiftningen finns krav på att eleverna ska ha inflytande över sin arbetssituation och i 
skollagen finns krav på att eleverna ska ha inflytande över utbildningens utformning.

Alla elever från och med förskoleåldern samt all personal omfattas av arbetsmiljölagen. 
Lagen gäller för allt praktiskt och teoretiskt arbete som eleverna gör. I skolan är det rektorn 
som har arbetsmiljöansvaret vilket innebär att han/hon är skyldig att bedriva ett systematiskt 
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arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket (2005) ger också eleverna rätt till inflytande över 
skolans arbetsmiljö. Enligt Arbetsmiljöverket (2005) ska det finnas elevskyddsombud i 
skolan fr.o.m. årskurs 7, som ska ges möjlighet att vara med i skolans arbetsmiljöarbete.
Elevskyddsombuden utses av eleverna och har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter 
som skyddsombuden men har inte rätt att avbryta arbetet och ta del av sekretessbelagt 
material. I skyddskommittén får högst två elevskyddsombud delta och de har yttranderätt 
men inte rösträtt. ”Elevskyddsombuden ska företräda eleverna i arbetsmiljöarbetet och verka 
för en bra arbetsmiljö på skolan. Rektorn eller annan som ansvarar för arbetet med 
elevskyddsombud ska se till att skolans elever och personal informeras om vilket eller vilka 
elevskyddsombud som valts att företräda en viss grupp elever. Vad eleverna ska ha för 
kanaler ut till eleverna finns inte reglerat utan det är upp till varje skola att hitta former för 
elevernas samverkan och förankring av frågor i elevgruppen”. (Arbetsmiljöverket, 2009c) 
Arbetsmiljön i skolan kan ses utifrån olika perspektiv. Arbetsmiljöverket menar att en god 
arbetsmiljö är en miljö som inte har någon ohälsa eller olycksfall. Läroplanens riktlinjer är 
att göra skolan till en god miljö för lärande och att alla som arbetar i skolan ”gemensamt 
med eleverna ta ansvar för den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”. 
(Utbildningsdepartementet, 2000, s.13). Skolan ska precis som på alla andra arbetsplatser ha 
ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ska bedrivas av rektorn i samverkan med personalen 
och eleverna. Arbetsmiljöverket skriver att ”Eleverna har också rätt att vara med i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet på skolan. Eleverna har både kunskaper och erfarenheter av 
de risker som finns i deras miljö. Vuxna och barn kan uppleva saker på olika sätt därför är 
det extra viktigt att man även lyssnar till eleverna då man ser över skolans arbetsmiljö för att 
se vilka risker för ohälsa och olycksfall som finns.” (Arbetsmiljöverket, 2009d) Klassråd en 
gång per vecka med eleverna är ett sätt att dryfta problem och frågeställningar som 
uppkommer. Klassråd är en form av ”arbetsplatsträff” för eleverna. Eleverna träffas 
tillsammans med sin mentor/klassföreståndare. En ordförande och en sekreterare utses. 
Sekreteraren protokollför mötet. ”Vi är varandras arbetsmiljö. Därför är det viktigt att vi alla 
är med och jobbar för en bra miljö på skolan. Arbetsmiljölagstiftningen ger eleverna rätt till 
inflytande över skolans arbetsmiljö. I läroplanen betonas betydelsen av elevernas ansvar och 
inflytande i skola”. (Arbetsmiljöverket, 2009e)

3. Syfte och frågeställningar

Studiens syfte är att belysa och analysera vilken kunskap om och vilket inflytande eleverna i 
årskurs tre har över sin arbetsmiljö i gymnasieskolan. De frågor som vi använt oss av i vår 
studie är följande:

 Vilken kunskap har eleverna om skolans arbetsmiljöarbete?

 Vad tycker eleverna att de har för inflytande i skolans 
arbetsmiljöarbete?

 Vad anser eleverna vara viktigt för sin trivsel i skolan?
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4. Nyckelbegrepp

4.1 Arbetsmiljö

I vår studie har vi valt att studera elevernas kunskap och inflytande över den inre 
arbetsmiljön i skolan. Vår definition av begreppet arbetsmiljö är att den kan delas in i inre 
och yttre miljön, den inre miljön är elevens arbetsmiljö, elevens arbetsplats (skolan) 
arbetslaget (klasskompisar). I Brofenbrenners ekologiska miljömodell (Se bilaga 3) så finns 
individen längst in i cirkeln och runt omkring finns de olika miljöer som vi förflyttar oss 
emellan över tid. ”Att analysera en närmiljö, t.ex. Skolan är att analysera på mikronivå”.
(Imsen, 2000, s.411) Den yttre miljön är omgivningen som ligger utanför arbetsplatsens 
område såsom fritiden och samhället. En bra balans och harmoni mellan den inre - och yttre 
miljön gör både arbete och fritid till en positiv miljö. Saxin (2008) skriver i sin studie om 
hur viktig vår arbetsplats är för vårt välbefinnande. ”Vi blir genom arbetet delaktiga i 
samhällslivet, vi får gemenskap, tillhörighet och samhörighet. Den totala arbetsmiljön är en 
viktig påverkansfaktor när det gäller välbefinnande, välmående, kreativitet, utveckling mm.” 
(Saxin, 2008, s.9)  Arbetsmiljön brukar delas upp i fysisk- och psykosocial arbetsmiljö, som 
i sin tur delas upp i olika arbetsmiljöfaktorer. De fysiska arbetsmiljöfaktorerna som påverkar 
är många men nämnas kan lokalerna och tekniska hjälpmedel. Till de psykosociala 
arbetsmiljöfaktorerna räknas exempelvis samarbetsformer, arbetets organisation och 
innehåll, samt arbetstakten. För att få en bild av vilken kunskap och vilka värderingar 
eleverna har om sin arbetsmiljö har vi valt att fokusera på delar av den fysiska - och 
psykosociala miljön, såsom lokaler, inredning, trivsel och inflytande. Fysiska arbetsmiljön är 
mätbar till skillnad från den psykosociala arbetsmiljön som inte alls är lika enkel att mäta 
eftersom det handlar om den enskilda individens värderingar och upplevelser. Förenklat kan 
man säga att den fysiska arbetsmiljön är hårdvara och den psykosociala arbetsmiljön är 
mjukvara. 

4.2 Kunskap

Kunskap kan definieras enligt följande ”kunskap är något som utgår från vad vi tror eller 
håller för sant”. Definitionen härstammar från Platon 400. f.kr. Sokrates förklarade ”att 
medvetandet om okunnigheten är början till sann kunskap” (Dewey, 1999, s.235.) 
Kunskapsbegreppet kan ses från den filosofiska sidan, där den rationalistiska kunskapen 
utgörs av mänskligt tänkande, den empiriska kunskapen är en återspegling av verkligheten 
och den konstruktivistiska menar att kunskapen “är en konstruktion för att göra erfarenheter 
begripliga” (SOU 1992:94, s.29) Kunskapens värde bestäms av nyttan. “Kunskap måste, för 
den som lär, komma till användning för att bli meningsfull.” (Malten, 2002, s.206)  Inom 
andra domäner såsom den vetenskapliga utvecklas “kunskap om kunskap” med olika 
discipliner. “Kunskapen utvecklas i ett samspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap 
man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man 
gör. Kunskapen fyller en funktion löser ett problem och underlättar en verksamhet”(SOU 
1992:94, s.29) Imsen (2000)skriver att kunskapen byggs upp från grunden i ett system som 
börjar liksom en trappa med att vi tar första steget längst ner och klättrar oss uppåt. Synen på 
kunskap har förändrats genom tiderna. Från en atomistisk till en holistisk syn på kunskap.  I 
den atomistiska synen kan man likna kunskapen med att fylla ett kärl, ju mer fakta som fylls 
desto större kunskap blir det. Kallas även för kvantitativ syn på kunskap. Läraren förmedlar 
kunskapen till eleverna på ett så effektivt sätt som möjligt och gör sedan kontroller på att 
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eleverna tillägnat sig kunskapen. Detta kallas även för förmedlingspedagogik. Eleverna 
återger vad någon annan tänkt. Den holistiska synen menar att summan av helheten är mer 
än alla delar tillsammans. Inget kan beskrivas enskilt för sig själv fjärmat från sin kontext. 
Lpo (94) beskriver tre olika kunskapsområden konstruktivkunskap som innebär att vi 
konstruerar om kunskapen till vår egen, kontextuella kunskapen utvecklas utifrån dess 
sammanhang och den funktionella kunskapen behöver vi för att kunna fungera i samhället. 
Exempelvis att kunna redovisa vår inkomst till skattemyndigheten är en sådan kunskap. 
Enligt Lpo (94) finns det fyra kunskapsformer inom varje kunskapsområde, i vardagsspråk 
dom fyra f:en. Faktakunskap, färdighetskunskap, förståelsekunskap och 
förtrogenhetskunskap. Faktakunskap är en “kunskapsform som innebär att vi vet att något 
förhåller sig på det ena eller andra sättet” (SOU 1992:94, s.32) Den kan sägas ha en 
kvantitativ karaktär till skillnad från förståelsekunskapen som kan sägas ha en kvalitativ 
dimension. Språket har den betydelsen att ju fler ord vi kan desto mer nyanserat kan vår 
uppfattning om saker och ting bli. Ett känt exempel är att eskimåerna har många olika ord 
för snö vilket innebär att de kan uppfatta snö på ett mer nyanserat sätt än vi. Enligt 
Johansson & Skärgren är faktakunskap “något som är absolut säkert. Att återge eller 
beskriva fakta behöver inte betyda att man förstått innehållet” (Johansson & Skärgren, 2003, 
s.51)  Det är utifrån faktakunskapen som vi försöker förstå. Faktakunskapen är förståelsens 
byggsten. ”Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra” (SOU 1992:94, s.32) 
Förståelsen är den teoretiska kunskapsformen medan den praktiska är färdighetens kunskap. 
Det går att utföra saker utan att förstå vad man gör, men när det gäller att skriva och läsa 
måste den intellektuella färdigheten vara med samtidigt som det kan vara svårt att “dra en 
gräns mellan vad som är praktiskt och vad som är mentalt. Man måste kunna hantera penna 
och papper, forma bokstäver, binda ihop, ljuda etc” (SOU 1992:94, s.32) Förståelsekunskap 
kan vara när jag vet hur arbetsmiljölagen används och vilken betydelse den har i mitt arbete. 
Färdighetskunskap kan exempelvis vara när jag förstår vikten av att använda de avsedda 
hjälpmedlen i mitt arbete. ”För att få färdigheten att förflytta en vårdtagare från rullstolen till 
sängen behövs faktakunskap om vilken teknik som kan användas och förståelsekunskap om 
hur vårdtagarens rörelsehinder inverkar vid förflyttningen.”(Johansson & Skärgren, 2003, 
s.51) Förtrogenhetskunskapen bygger på att man har de tre tidigare kunskaperna, fakta, 
förståelse och färdighet i grunden. Kullberg (2004) skriver att förtrogenhetskunskapen 
ibland även nämns som den tysta kunskapen. Denna kunskap förknippas ofta till exempelvis 
hantverksyrket, eftersom flertalet av hantverkarna erhållit stor del av sin kunskap genom de 
erfarenheter som kommer av en utveckling av grundmanualen. De besitter kunskaper som är 
svåra att ”sätta ord på”, vilket komplicerar lärandeprocessen. Som exempel kan vi nämna 
våra mor- och farföräldrar som vi aldrig fick ett riktigt recept av, det var ca. mängd och ”du 
känner hur degen känns”. Om den tysta kunskapen skriver Molander (2000) att. 
”Erfarenhetsbaserad kunskap, >> tyst kunskap>>, i kraft av vilken vi förfogar över objekt 
och processer i vardagsvärld och yrkesliv hör dit. Vanor, inövade regler osv. gör att vi kan 
hantera olika sorters ting och fenomen i världen.” (Molander, 2000, s.169) I boken Vad är 
kunskap? Står att läsa ”Vi kan säga att information är det material som blir till kunskap när 
en människa tar det till sig och förstår det”. (Gustavsson, 2002, s.39) Kunskap kan ses som 
ett förhållande mellan en ständigt pågående process och ett färdigt resultat. Att kunskap är 
makt är något som vi vet. ”Men att det pågår och alltid har pågått - en kamp om kunskapen, 
dvs. vad vi definierar som kunskap är nog inte lika känt. Vad kunskap är, hur och var den 
ska produceras och av vem, är emellertid frågor som besvarats på olika sätt genom historien. 
Det är kring dessa frågor kampen har stått och fortfarande står.”(Widerberg, 2002, s.20, 21) 
Enligt Malten (1981) så har kunskapen många former. Baskunskap, fördjupad kunskap, 
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processkunskap och människokunskap. Baskunskapen “betyder rimligtvis grundläggande, 
fundamental kunskap. Den betecknar därmed en kunskap, som ska inläras tidigt och ligga till 
grund för fortsatt kunskapsinhämtning.” (Malten, 1981, s.177) Men det räcker inte med 
baskunskap utan man kan dela in baskunskapen i basfärdighet och baskompetens. 
Basfärdigheten behövs för att kunna använda verktygen och kompetensen för att kunna välja 
det rätta verktyget i rätt situation. Även i vårt umgänge med andra människor finns 
emotionella och sociala beteenden av basal karaktär, tex. självkännedom, självständigt 
handlande, samarbete och ansvar”(Malten, 1981, s.178) När det gäller fördjupad kunskap 
(helhetskunskap) gäller det att eleven sovrar och utifrån stoffet gallrar ut det viktiga för att få 
en fördjupad och bredare kunskap. Elever som har möjlighet att vara med och välja samt 
påverka stoff valet har enligt Malten (1981) större chans till studiemotivation för ämnet. 
Ämnet ska kännas meningsfullt. När det handlar om processkunskapen gäller det för eleven 
att “under fria former söka kunskap inom områden, som väckt hans nyfikenhet och
engagemang.” (Malten, 1981, s.185) Processkunskapen följer ofta ett mönster som utgår 
från problemet, från att observera, analysera till att söka en lösning på problemet. 
”Människokunskapen kan sägas vara ett samlingsbegrepp för affektiv kunskap och därmed 
ett komplement till den kognitiva kunskap, som skolan traditionellt och ganska ensidigt 
sysslat med” (Malten, 1981, s.193) Människokunskapen kan sammanfattas med tre ord: 
självkännedom, gruppkännedom och samhällskännedom. Kunskap innebär att saker och ting 
är säkerställda och inte något som vi tror eller gissar oss till. Ordet kunskap kan för många 
människor betyda en massa fakta samlade i olika uppslagsverk böcker m.m. Skolan ska 
förmedla beständiga kunskaper som kan användas av eleverna i det vardagliga livet samt för 
att kunna delta och påverka samhället vi lever i. “Kulturarvet blir därigenom en gemensam 
referensram. Ur individperspektiv är det som gör kunskaperna beständiga, att de införlivas 
och blir en del av elevernas totala lärande.” (SOU1992:94, s.43.) “I ett komplext samhälle 
har kunskap ett marknadsvärde och är en utgångspunkt för maktutövning genom att den som 
har kunskap kan skaffa sig privilegier av olika slag” Utvecklandet av kunskaper är därför 
också ett demokratiskt problems som har att göra med social skiktning och skapandet av 
både utan-för och -innanförskap”.(Säljö, 2008,s.102-103 ) Eleverna måste själva sätta in 
faktakunskapen i ett sammanhang utifrån teorierna för att få förståelse. Enligt Dewey ”Kan 
man urskilja typiska stadier av kunskapens utveckling i den lärandes erfarenhet. I den första 
existerar kunskap bara som förmågan att göra något förståndigt. Den kunskap som kommer 
först till en person, och som blir den djupast inpräglade är kunskapen om hur man gör. Hur 
man går, talar, läser skriver.” (Dewey, 1999, s.231) Att lära sig genom att göra saker, 
“learning by doing” är ett synsätt som Dewey förmedlar. ”Färdighet och sysselsättning 
måste utgöra basen i lärandet. Eleven lär sig vad han måste göra för att uppnå vissa 
mål”.(Dewey, 1999, s.231) Vidare skriver Dewey att ”Det är bara inom undervisningen och 
aldrig i bondens, sjömannens, köpmannens, läkarens eller laboratorieforskarens liv som 
kunskap huvudsakligen betyder ett förråd av information som isolerats från 
görandet.”(Dewey, 1999, s.232) De saker vi har använt oss ofta av känner vi oss förtrogna 
och säkra med till motsats för det okända och främmande som vi kan tycka är alltför 
abstrakt. ”Den abstrakta teoretiska kunskapen är den mest ”lönsamma” i vårt samhälle: det 
är om denna kunskap man säger att ”kunskap ger makt”. (Arfwedson, Arfwedson, 2006, 
s.239) Mål att sträva mot för elever som lämnar gymnasiet enligt Lpf (94) är att eleverna ska 
ha goda möjligheter till förvärvsarbete eller att studera vidare. “En persons förvärvade 
kunskap beror på hans respons på det som kommuniceras.” (Dewey, 1999, s.235.) Hedin & 
Svensson (1997) skriver att den djupinriktade kunskapen drivs av en inre motivation som 
gör att eleven känner behov av kunskapen. Man bygger upp en verklighetsbild genom att 
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konstruera om den kunskap man har med ny kunskap. Lärprocessen blir det centrala och 
sker som en aktiv process. Arfwedson, Arfwedson, (2006) menar att kunskap i form av 
påståendekunskap, procedurkunskap och begreppskunskap kan förklaras på följande sätt. En 
elev som har påståendekunskapen om att Sveriges huvudstad heter Stockholm har också den 
procedurella och situationsbetingade kunskapen om när, var och hur hon ska använda denna 
kunskap, hon begriper att hon inte kan använda huvudstadens namn annat än då det är 
lämpligt. Enligt Selberg är “Kunskap inte en avbildning av världen, utan ett sätt att göra 
världen begriplig” (Selberg, 1999, s.28) Under 80-talet ökade kunskapskraven i skolan och 
den så kallade flum-stämpeln skulle tvättas bort. Kunskapssynen tog ny fart, det var inte 
längre något ”fult” och bara för de högre samhällsklasserna. Det var helt enkelt nödvändigt 
med kunskap för alla människor för att hänga med i internationaliseringen av samhället. 
”Som otvetydliga tecken på den attitydförändring som ägde rum i slutet av 1980-talet och i 
början av 1990-talet kan man se de beslut om ny läroplan och nytt betygssystem som 
grundskolan fattade 1993.” (Richardson, 2004, s.160) Detta beslut utmynnade i dagens 
läroplaner Lpo (94) och Lpf (94).

4.3 Inflytande och trivsel

Definitionerna som vi hittat av begreppet inflytande i litteraturen har vi inte upplevt 
tillfredställande. I Norstedts svenska ordbok (2006) förklaras begreppet ”möjlighet att 
påverka”. (Nordsteds, 2006, s.474) I skolans värld används begreppet elevinflytande tillika 
medinflytande, vilket vi också gör i vår studie. Att påverka är ett begrepp som eleven måste 
lära sig genom en demokratisk miljö. Under slutet av 1960-talet genomfördes en 
läroplansöversyn där en av huvudfrågorna var hur man skulle kunna öka elevernas 
engagemang och inflytande över sitt skolarbete. ”Elevernas utveckling skulle främjas genom 
medinflytande och medansvar under demokratiska former.” (Selberg, 1999, s.25) I slutet av 
-70 -talet fick eleverna i grundskolan rätt till medinflytande, i form av klassråd. Klassrådet 
består av samtliga elever i klassen samt klassföreståndaren. Under -80-talet talade 
utredningarna för att eleverna skulle ha “ökat ansvar och medinflytande i takt med deras 
stigande ålder och mognad.” (Selberg, 1999, s.27) Eleverna skulle i demokratisk anda vara 
med och ta ansvar över både arbetssätt, planering och utvärdering av sitt lärande. I praktiken 
så fungerade inte detta på ett tillfredsställande sätt istället präglades undervisningen av en 
ensidig katederundervisning där läraren föreläste och eleven satt tyst och “kopierade” 
lärarens monolog. I en utvecklande skola ska “kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan 
vad man vill uppnå och, den kunskap man redan har, problem man upplever med i 
utgångspunkt med denna samt de erfarenheter man gör.” (Selberg, 1999, s.28.) Enligt Lpf 
(94) så ska eleverna ha möjlighet till både påverkan och inflytande på undervisningen.” Att 
vara en del i gemenskapen är viktigt för att kunna trivas och må bra i skolan, men också för 
att kunna utöva inflytande. ” (Elvstrand, 2009) Undervisningen skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer och utveckla elevens förmåga och vilja att ta personligt ansvar och aktivt 
deltagande i samhällslivet. ”Elever med större erfarenhet av inflytande har större chans att 
klara av att lära sig om de ställs inför kravet att göra sjävständiga val av vad man ska lära om 
och att välja hur man ska gå till väga för att lära sig. Dessa elever har större möjlighet än 
elever med liten vana vid inflytande att ta ansvar för det egna lärandet och att få ut hållbar 
kunskap ur detta” (Selberg, 1999, s.150) Elevernas möjlighet att utöva inflytande på 
undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter 
eleverna har. .”Ett första steg till medinflytande vid förändring av den egna miljön är att ha 
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kunskap om den”(Björklid, Fischbein, 1996, s.87) Selberg (1999) visar i sin studie att elever 
som har erfarenheter av inflytande i skolan har lättare att kritiskt granska, ifrågasätta, 
samarbeta och ta ansvar. Vidare menar Selberg att det är till fördel för den elev som har en 
demokratisk uppfostransmiljö där det finns möjlighet till påverkan som rör hem och familj, 
via öppna diskussioner. Elvstrand (2009) skriver att de elever som kan argumentera får mer 
inflytande än dem som har svårt att uttrycka sig eller har behov av skärskilt stöd. Elvstrand 
kallar det för att ”inflytelseförhandla”. (Elvstrand, 2009) Eleverna i skolan ska alltså ha 
möjlighet att påverka sin arbetsmiljö vilket ställer krav både på eleverna och på 
skolpersonalen. Utbildningsdepartementet (2000) Vad är det för sorts elevinflytande som 
krävs för detta, kan man fråga sig? Det finns ett otal påverkansmöjligheter att räkna upp och 
som går att lägga till kategorin elevinflytande av arbetsmiljön i skolan. Vi begränsar oss 
dock till att nämna det som är av betydelse i vår studie. Eleverna bör vara engagerade i 
planeringen av kurserna, vara med i det systematiska arbetsmiljöarbetet i skolan och ge sina 
synpunkter. Det förutsätter naturligtvis att eleverna har fått de förutsättningar som krävs av 
skolledning för att medverka och engagera sig. Selberg (1999) skriver att ” Lärarnas och 
rektorns aktivitet riktas då till att få eleverna att debattera, välja, jämföra, pröva olika 
källmaterial och läromedel, bearbeta material och värdera resultat. Skolan blir aktiv lyssnare 
och skolan kommer då att organiseras efter elevernas lärande och inte efter lärarnas 
tjänster.”(Selberg, 1999, s.153) Av eleverna krävs framför allt engagemang som de ska ha 
lockats till genom att skolan tidigt erbjudit utbildning i arbetsmiljöarbete. Forsell (2005) 
menar att ”Aktiviteten springer fram ur ett engagemang. Ett engagemang för sin egen miljö 
och verklighet likväl som ett engagemang för att hjälpa till att förändra samhället mot mer 
solidaritet, jämlikhet och kunskap och känsla för alla människors lika värde”. (Forssell, 
2005, s.172) Detta kan kopplas ihop med vikten av att introducera eleverna i 
arbetsmiljöarbetet redan i lågstadiet för att skapa ett intresse hos eleven. Danell (2006) 
skriver i sin studie att ” Elevinflytande formas genom att eleverna integreras, involveras och 
kollektivt engageras i skolans arbete. I samma andetag exkluderas, marginaliseras och 
individualiseras inflytandet.” (Danell, 2006, s.166) Klassråd och planering för övriga 
aktiviteter är områden där eleverna har större inflytande över än inom ”lektionernas ram” 
(Danell, 2006, s.9) Inflytande över arbetsmiljön börjar i skolan och ska ses som en 
förberedelse inför arbetslivet. Elevinflytande utifrån ett reformpedagogiskt perspektiv kan 
vara att eleverna deltar aktivt i sitt eget lärande. Dewys pedagogik ”learning by doing” 
innebär att eleverna lär sig genom att själva delta i olika aktiviteter. I dagens skola är 
elevmedverkan genom elevskyddsombud en påverkansmöjlighet i arbetsmiljön för eleverna i 
skolan. Lärarna ska stimulera eleverna till att våga experimentera och prova på nya 
målinriktade saker. Elevernas kunskaper i att utöva sitt inflytande i skolan beror mycket på 
dialogen med läraren. Elevinflytande enligt 1946 års skolkommission var att eleverna från 
de olika stadierna skulle få en timme per vecka tillsammans ”Rätt använd ger klasstimmen 
eleverna värdefull övning i att planera för och medverka i program och överläggningar.” 
(SOU 1948:27, s.131) I sin studie tar Selberg upp om att eleverna vill ha mer inflytande över 
sin skolsituation. De ”elever som har mer inflytande trivs bättre i skolan och ökad 
meningsfullhet än elever med mindre inflytande.” (Selberg, 1999, s.48) Familjen har en 
framträdande roll i elevernas tillvaro, men med olika förutsättningar utifrån det 
familjeförhållande man lever i. Kamraterna är också en viktig del av närmiljön. .”Elevers 
möjlighet till delaktighet handlar inte bara om relationen mellan lärare och elever utan en 
viktig faktor är delaktighet mellan elever. ”(Elvstrand, 2009, s.225) För att trivas ska man ha 
en känsla av välbefinnande och trevnad. Elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande 
över sina egna studier ger dem förutsättningar för en god arbetsmiljö. Elvstrand (2009) 
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skriver i sin avhandling att ”Från elevernas perspektiv är social delaktighet betydelsefull och 
en källa till trivsel och välbefinnande i skolan.”(Elvstrand, 2009)

5. Metod

5.1 Kvantitativ studie.

Metoden vi använde oss av för att samla in information var genom enkäter. Hartman (2004) 
Den kvantitativa studien valde vi dels för att nå ett flertal elever och att förhoppningsvis få 
ärliga svar. I enkäten har vi valt att kalla eleverna för ”tjejer” och ”killar” eftersom det är 
ungdomar som vi har valt att göra vår studie på. Eleverna lovades anonymitet. Svaren ska 
inte kunna peka ut någon speciell elev, varken av läsare av studien eller av forskarna. 
Fördelen med att använda enkäter var att vi på ett och samma tillfälle kunde både lämna ut 
och samla in enkätsvaren. Eleverna gavs tillfälle att fråga oss personligt om något i enkäten 
var oklart. Den deskriptiva insamling av fakta har kategoriserats och sorterats för att få svar 
på vad eleverna anser om sin arbetsmiljö i skolan. Patel & Davidson (1991) Vid deskriptiva 
eller med andra ord beskrivande undersökningar begränsas studien till att ”undersöka några 
aspekter av de fenomen man är intresserad av” (Patel & Davidson, 1991, s.11) I vårt fall 
begränsas studien till områden som kunskap och inflytande. Eleverna fick även möjlighet att 
ge sina egna synpunkter på sin arbetsmiljö i de öppna svarsalternativen. I enkäten gavs även 
möjlighet för eleverna att definiera begreppen god trivsel och inflytande med egna ord. 
Farhågor vid enkätundersökning är att de frågor som lämnas ut ej går att ändra på och måste 
därför vara väl genom tänkta innan enkäten delas ut. ”Enkäten ställer större krav på väl 
utprovade frågor.” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008, s.99) Öppna svarsalternativ där 
informanterna kan använda sig av egna ord ger mer arbete vid sammanställningen men ger 
också en kvalitativ dimension till den kvantitativa studien. Andersson Brolin (2003) Vår typ 
av studie kallas surveyundersökning. Bell skriver att surveymetoden huvudsakligen kan ge 
svar på fakta, metoden går inte in på djupet. ”Det är svårare att besvara frågor om varför. 
Kausala förhållanden (orsaksrelationer) kan man sällan påvisa med hjälp av surveymetoder.” 
(Bell, 2006, s.24). Studien bygger på elever i årskurs tre i gymnasiet. För att nå ut till många 
elever togs information in via enkäter. Vi använder oss av flickor och pojkar när vi redovisar 
svaren som är ett mer vedertaget begrepp. I flera av de frågor som vi har valt att använda oss 
av, mäts svaren i skalsteg, från inte alls viktiga till mycket viktiga. Ejlertsson (2005) 
förklarar ordinalskala enligt följande ”värdena går att rangordna från det lägsta till det 
högsta. Frågor som mäter attityder eller åsikter är ofta av den här typen.” (Ejlertsson, 2005, 
s.89) Eleverna har fått svara på olika frågor som handlar om deras arbetsmiljö i skolan 
utifrån olika perspektiv och nyckelord som kunskap, inflytande och trivsel. Svaren har de 
fått ge i kryssform, öppet svarsalternativ och utifrån en ordinalskala. Enkäten är uppdelad i 
olika delar där varje del har ett tema utifrån nyckelorden, kunskap, inflytande och trivsel.

5.2 Försökspersoner

I den Norrbottens kommun där vi har gjort studien finns en gymnasieskola. Totala antalet 
elever i gymnasieskolans alla program är 250 elever. Den aktuella skolan har åtta nationella 
program. Omvårdnads programmet, Barn och fritidsprogrammet, Medieprogrammet, 
Samhällsvetenskapliga programmet, Estetiska programmet, Naturvetarprogrammet, Hotell 
och restaurang programmet och Teknikprogrammet. Studien valdes att göras på alla 
gymnasieelever i årskurs tre, vilket uppgår till 54 elever. Valet av elever i årskurs tre gjordes 
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därför att eleverna är vana med gymnasiemiljön och de känner både lärare och 
klasskompisar. Vi hoppades att kunna lämna ut åtminstone 45 -50 enkäter men på grund av 
olika frånvaro orsaker blev det 35 stycken. Av dessa var genusuppdelningen 14 pojkar och 
21 flickor. Enkäterna bygger på frågor som innebär att vi som lämnar ut dem är ”hänvisade 
till individernas villighet att svara på dessa frågor.” (Patel & Davidson, 1991, s.61). Alla 
enkäter besvarades, som till stor del berodde på att vi personligen var närvarande under tiden 
eleverna svarade. Svarsfrekvensen var hundraprocentig.

5.3 Procedur

Vi tog kontakt med skolans rektor som var positiv till studien och hänvisade oss till en av 
lärarna som ordnade en besökstid då alla gymnasieelever i årskurs skulle vara inne i skolan.
För att nå ut till så många elever som möjligt valde vi att personligen lämna ut enkäterna. Vi 
presenterade oss och lämnade ut enkäterna. Vi väntade i klassrummet medan eleverna fyllde 
i dem. Eleverna gavs möjlighet att fråga om något var oklart och svarsfrekvensen blev hög. 
Enkätens frågor (Se bilaga 2) består av bundna svar och skalsteg, från inte alls viktigt till 
mycket viktigt. Vi valde ett ojämnt antal svarsalternativ med risk för att de som inte vill ta 
ställning lägger sin röst på det neutrala alternativet eftersom det är enklast. Några frågor var 
öppna för att ge eleverna utrymme för egna reflektioner. 

5.4 Validitet

Mäter frågorna i enkäten det de ska mäta? Den frågan får man svar på först efter att 
enkäterna har samlats in och då är det för sent att ändra något. Går frågorna att missuppfatta, 
fungerar frågorna i den grupp de är avsedda för? Vi lade stor vikt på att göra 
frågeställningarna tydliga med ett enkelt språk anpassat till den avsedda målgruppen. 
Ejlertsson (2005) Vi testade frågorna på några ungdomar i vår bekantskapskrets i ungefär 
samma ålder som eleverna. Det visade sig att vi fick ändra och tydliggöra ett par av våra 
frågor. Möjligheten till att kunna svara fritt i de öppna svarsalternativen var uppskattat.

5.5 Reliabilitet

Ejlertsson (2005) skriver att ”svaren på de öppna frågorna försöker man 
kategorisera”.(Ejlertsson, 2005, s.111) Han menar också att man kan skriva ut svaren och 
försöka finna olika teman i dem, vissa teman kommer igen hos flera respondenter. Varefter 
man kan lägga in de olika kategorierna som variabel värden. En svaghet som man ska vara 
medveten om när det gäller öppna svarsalternativ är att det ofta bara är en liten del som 
besvarar de öppna svarsalternativen. ”Därigenom kan dessa inte behandlas med samma 
säkerhet som övriga variabler”. (Ejlertsson, 2005, s.111) Vi har försökt att formulera 
frågorna i enkäten så att de inte ska gå att missuppfattas. Genom att testa frågorna på några 
ungdomar och själva medverka under tiden eleverna svarade på enkäten minimerade vi 
risken för missuppfattning av frågorna. 
”Syftet med reliabilitet är att minimera alla fel och skevheter i en undersökning”. (Yin, 2007, 
s.59)

5.6 Metoddiskussion

Studiens syfte var att belysa och analysera vilken kunskap och inflytande eleverna i årskurs 
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tre har över sin arbetsmiljö i gymnasieskolan. De frågeställningar vi har använt oss av är 
följande:

Vilken kunskap har eleverna om skolans arbetsmiljö?
Vad tycker eleverna att de har för inflytande över arbetsmiljön i skolan?
Vad anser eleverna vara viktigt för sin trivsel i skolan?

Vi försökte finna svar på frågorna genom att använda oss av enkäter. Var enkäterna en bra 
metod att använda för att finna de svar som vi sökte? Svarsfrekvensen var 100 procent på de 
enkäter som vi delade ut. Vi hade räknat med att få lämna ut fler än 35 enkäter men tyvärr 
var frånvaron hög från skolan den dagen beroende på att eleverna i årskurs tre slutför sitt 
projektarbete och har egna studier. Att svarsfrekvensen blev så hög på de enkäter vi delade 
ut tror vi beror på att vi personligen var närvarande. Eleverna fick ansikten bakom namnen, 
kunde ställa frågor och ifrågasätta syftet bakom studien. Vi tyckte båda två att det blev ett 
bra möte och det kändes mer personligt. Vi poängterade också att deltagandet var frivilligt 
och anonymt. Detta för att det inte skulle kännas som ett krav eller en kontroll på kunskap. 
Vi informerade dem om att deras insats var till stor hjälp för oss och vårt fortsatta arbete 
med studien. Med hjälp av enkäterna har vi fått svar på de frågor vi ställt (se resultat 5, s.7) 
således var metoden tillämpbar. Hade då en annan metod gett ett för syftet mer 
tillfredställande resultat? Vi tror att en intervjustudie hade kunnat ge en utförligare bild av 
dom frågor som vårt syfte vill belysa. Med intervjufrågor får man en bredare och djupare 
nyans i svaren eftersom man kan ställa följd frågor och utnyttja kroppsspråket. I Lpf 94 är ett 
av målen att ”Elevernas ansvar för att planera och genomföra sina studier samt deras 
inflytande på såväl innehåll som former skall vara viktiga principer i utbildningen” 
(Utbildningsdepartementet, 2000, s.13). I bakgrunds delen av vårt arbete har vi redovisat 
vilka styrdokument som skolan har att rätta sig efter såsom Skollagen, Arbetsmiljölagen och 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna, (Lpf 94). 

6. Resultat

Vi lämnade ut 35 enkäter till gymnasieelever i årskurs tre. Genusuppdelningen på eleverna 
som deltog i studien var 14 pojkar och 21 flickor. Vi fick tillbaka alla enkäter besvarade. 
Redovisningen av svaren gör vi genom att använda oss av tabeller med en förklaring över 
varje tabell. Frågorna med öppna svarsalternativ redovisar vi med löpande text i citatform 
för att belysa elevernas egna ord.

6.1 Redovisning av enkätsvaren

Tabell 1. Kunskap om begreppet arbetsmiljö.

Ja Nej Vet ej
Flickor 21 0 0
Pojkar 13 0 1
Totalt 34 0 1

Av tabell ett framgår att majoriteten av eleverna har svarat ja på frågan om de har kunskap 
om begreppet arbetsmiljö. Totalt har trettiofyra elever svarat ja och en elev har svarat vet ej 
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på frågan om de känner till begreppet arbetsmiljö.

Tabell 2. Kunskap om arbetsmiljölagen.

Ja Nej Vet ej
Flickor 10 6 4
Pojkar 3 8 4
Totalt 13 14 8

Av tabell två framgår det att mindre än hälften av eleverna svarade ja på frågan. Totalt har 
tretton elever svarat ja på frågan om de känner till arbetsmiljölagen. Fjorton elever har svarat 
nej och åtta elever har svarat vet ej på frågan.

Tabell 3. Kunskap om elevskyddsombud.

Ja Nej Vet ej
Flickor 20 1 0
Pojkar 9 3 2
Totalt 29 4 2

Av tabell tre framgår det att majoriteten svarat ja på frågan om de vet vad ett 
elevskyddsombud är. Totalt svarade tjugonio elever ja på frågan om de vet vad ett 
elevskyddsombud är. Fyra elever svarade nej och två elever svarade vet ej på frågan.

Tabell 4. Kunskap om arbetsmiljöansvar i skolan.

Ja Nej Vet ej
Flickor 0 17 4
Pojkar 3 10 1
Totalt 3 27 5

Av tabell fyra framgår att majoriteten av eleverna svarade nej på frågan om vem som har 
arbetsmiljöansvar i skolan. Totalt svarade tre elever ja på frågan om de vet vem som är 
arbetsmiljöansvarig i skolan. Tjugosju elever svarade nej och fem elever svarade vet ej på 
frågan.

Tabell 5. Kunskap om skolans arbetsmiljöpolicy.  

Ja Nej Vet ej
Flickor 4 13 3
Pojkar 4 9 2
Totalt 8 22 5
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Av tabell fem framgår att majoriteten av eleverna svarat nej på frågan om de känner till 
skolans arbetsmiljöpolicy. Totalt svarade åtta elever ja på frågan om de känner till skolans 
arbetsmiljöpolicy. Tjugotvå elever svarade nej och fem elever svarade vet ej på frågan.

Tabell 6. Information om skolans arbetsmiljöarbete.

Ja Nej Vet ej
Flickor 2 13 6
Pojkar 5 4 5
Totalt 7 17 11

Av tabell sex framgår det att majoriteten av eleverna svarat nej på frågan om de har fått 
någon information om skolans arbetsmiljöarbete. Totalt svarade sju elever ja på frågan om 
de har fått information om skolans arbetsmiljöarbete. Sjutton elever svarade nej och elva 
elever svarade vet ej på frågan.

Tabell 7. Trivsel med lärarna.
     Inte alls viktiga               Mycket viktiga

1 2 3 4 5
Flickor 0 0 0 4 17
Pojkar 0 0 4 7 3
Totalt 0 0 4 11 20

Av tabell sju framgår att majoriteten av eleverna svarade att lärarna är ganska viktiga till 
mycket viktiga för trivsel. Totalt svarade fyra elever att lärarna är viktiga för trivseln i 
skolan. Elva elever svarade ganska viktigt och tjugo elever svarade att lärarna är mycket 
viktiga för trivseln i skolan.

Tabell 8. Klasskompisarnas betydelse för trivseln i skolan.
     Inte alls viktiga               Mycket viktiga

1 2 3 4 5
Flickor 0 0 0 0 21
Pojkar 0 0 5 0 9
Totalt 0 0 5 0 30

Av tabell åtta framgår att majoriteten av eleverna svarat att klasskompisarna är mycket 
viktiga för trivseln i skolan. Totalt svarade fem elever att klasskompisarna är viktiga för 
trivseln i skolan. Trettio elever svarade att klasskompisarna är mycket viktiga för trivseln i 
skolan.

Tabell 9. Trivsel faktor för den fysiska miljön i klassrummet.
     Inte alls viktiga               Mycket viktiga

1 2 3 4 5
Flickor 0 1 10 3 7
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Pojkar 1 0 4 8 1
Totalt 1 1 14 11 8

Av tabell nio framgår att majoriteten av eleverna svarat att det är viktigt till mycket viktigt 
med den fysiska miljön i klassrummet för trivseln. Totalt svarade en elev att den fysiska 
miljön i klassrummet inte alls är viktig. En elev svarade att det var lite viktigt och elva 
elever svarade att det är ganska viktigt med den fysiska miljön i klassrummet. Fjorton elever
svarade att det var viktigt medan åtta elever svarade att det var mycket viktigt med 
klassrumsmiljön.

Tabell 10. Trivsel faktorn för den fysiska miljön i allmänna utrymmen i skolan.
     Inte alls viktiga               Mycket viktiga

1 2 3 4 5
Flickor 1 0 7 3 10
Pojkar 0 0 6 6 2
Totalt 1 0 13 9 12

Av tabell tio framgår att majoriteten av eleverna har svarat att den fysiska miljön avseende 
färger och inredning i korridorer och allmänna utrymmen är viktig till mycket viktig för 
trivseln i skolan. Totalt svarade en elev att fysiska miljön i allmänna utrymmen i skolan inte 
alls är viktig. Nio elever svarade ganska viktigt, tretton elever svarade viktigt och tolv elever 
ansåg att den fysiska miljön i allmänna utrymmen i skolan är mycket viktigt.

Tabell 11. Elevmedverkan vid planering.
Nej inte alls Ja verkligen

1 2 3 4 5
Flickor 4 9 1 7 1
Pojkar 5 6 1 1 1
Totalt 9 15 2 8 2

Av tabell elva framgår att majoriteten av eleverna svarat att de inte får vara med och påverka 
planeringen i de olika kurserna. Totalt svarade nio elever att det inte alls var med och 
påverka planeringen i kurserna. Femton elever svarade att det var sällan, åtta elever att det 
var ganska ofta och två elever svarade att de verkligen var med vid planeringen.

Tabell 12. Möjlighet att påverka sin arbetsmiljö i skolan.
                     Nej inte alls Ja verkligen

1 2 3 4 5
Flickor 0 6 0 11 4
Pojkar 2 2 0 6 4
Totalt 2 8 0 17 8

Av tabell tolv framgår att majoriteten av eleverna svarat att de ganska ofta får vara med och 
påverka sin arbetsmiljö i skolan. Totalt svarade två elever att det inte alls är med och 
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påverka sin arbetsmiljö i skolan. Åtta elever svarade att det är sällan, sjutton svarade att det 
är ganska ofta och åtta elever att det är verkligen med och påverkar sin arbetsmiljö i skolan.

Fråga 11 Vad är god trivsel för dig? Öppet svarsalternativ.

På denna fråga har eleverna svarat med egna ord eftersom frågan har ett öppet 
svarsalternativ. Eleverna svarade ”när man känner sig glad och positiv i den miljö man är i” 
Ett flertal har svarat ” att må bra”, andra faktorer som eleverna skrivit ner är ”rent och 
snyggt, bra luft, trevlig miljö rent från skräp”. Några elever har uppgett att trivsel är ”där 
man trivs, bra lärare och vänner, bra sammanhållning inom klassen, att folk hälsar och är 
trevliga, det leder till god trivsel, mycket färger och utrymme så man inte blir trött, rätt 
temperatur”.

Fråga 14. Vad kan du göra för att skapa en god arbetsmiljö? Öppet svarsalternativ.

Eleverna svarade med egna ord enligt följande: ”Vara snäll, bete mig som folk, medverka 
själv, kan prata med folk, jag vet vad jag ska göra, är snäll, tänka på att inte skräpa ner, vara 
snäll, hålla käften, inte skräpa ned, vara försiktig med sakerna, vara snäll och trevlig inte 
skräpa ner, visa respekt för mina kamrater, inte stöka ner, ta kontakt med de som håller i det, 
slänga sitt skräp och vara tyst på lektionerna, ge förslag till elev rådet, inte skräpa ner,
bestämma mer, medverka själv, bete mig som folk, vet inte, tänka på att inte skräpa ner, vara 
snäll.

Fråga 15. Vilket inflytande skulle du vilja ha i skolan? Öppet svarsalternativ.

Eleverna svarade med egna ord enligt följande: ”Bättre inflytande, inte något alls, det har jag 
nu, bestämma mer, som vi har det idag, inte så mycket, jag skulle vilja kunna bestämma 
schemat!, Jag vill ha makt!, mer inflytande så skolan får bättre miljö och att vi elever ska få 
bättre luft, inredningen, planera kurser där vi redan har inflytande, annars skulle man vilja ha 
mer uppsikt vad som händer här, inte så mycket , som vi har det idag, vet inte.”

6.2 Slutsats

Vår studie bygger på svaren från enkät studien som vi har gjort på en gymnasieskola i 
Norrbotten. För att underlätta informationens innebörd och sammanhang gör vi tabeller och 
beräkningar. ”Analysen söker dels mönster (mening) i informationen, dels samband.” 
(Eriksson & Wiedersheim, 2008, s.135) Begreppet arbetsmiljö här svarade majoriteten att de 
visste innebörden av det, att det finns en lag som reglerar arbetsmiljön var det mindre än 
hälften som kunde. Elevskyddsombud var majoriteten kunniga om. Vem som har 
arbetsmiljöansvaret i skolan var mindre än hälften av eleverna kunniga om. Kännedom om 
skolans arbetsmiljöpolicy kunde endast ett fåtal elever svara ja på. Två tredjedelar av 
eleverna svarade att de har fått information om skolans arbetsmiljö. Vid frågan om hur 
viktiga lärarna är för skolans trivsel svarade de flesta mycket viktiga. Majoriteten svarade att 
klasskompisarna är mycket viktiga för trivseln i skolan.
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Vi har redovisat enkätsvaren i tabeller och de öppna svarsalternativen har vi sammanfattat i 
löpande text i citat, utifrån hur eleverna har svarat. Det medföljer att det blir en del 
upprepningar av citaten då ett flertal elever har skrivit in samma ord i sina svar. De första 
sex frågorna handlar om elevernas kunskap om sin arbetsmiljö, följt av fem frågor som 
handlar om elevernas trivsel i skolan där både tabell och öppna svarsalternativ finns att 
besvara. Slutligen finns det fyra frågor som handlar elevernas inflytande över arbetsmiljön i 
skolan där det finns både tabell och öppna svarsalternativ. På kunskapsfrågorna som handlar 
om begreppet arbetsmiljö, arbetsmiljölagen och elevskyddsombud har de flesta elever svarat 
att de känner till begreppen. På frågorna som handlar om arbetsmiljöansvar och 
arbetsmiljöpolicy har de flesta elever svarat att de inte vet vem som har ansvarar för skolans 
arbetsmiljö. Trivselfrågorna som frågar hur viktiga lärare och kompisar är för trivseln i 
skolan, där svarade eleverna att både kompisar och lärare är från viktiga till mycket viktiga 
för trivseln i skolan. På trivselfrågorna som handlar om den fysiska miljön i klassrummet, 
korridor och allmänna utrymmen svarade eleverna att den är från ganska viktig till mycket 
viktig för trivseln i skolan. Inflytandefrågorna handlar om elevernas påverkans möjlighet 
avseende planering av kurser och elevens arbetsmiljö. Eleverna svarade från inte alls viktigt 
till ganska viktigt. En kort sammanfattning av de öppna svarsalternativen där eleverna 
ombads att svara på hur de kan skapa en god arbetsmiljö och vilket inflytande de skulle vilja 
ha i skolan citat ”Vara snäll, bete mig som folk, inte skräpa ner, visa respekt för mina 
kamrater, mer inflytande i skolan för bättre miljö, jag skulle vilja bestämma schemat.” På
frågan om vikten av hur den fysiska miljön i skolan är i korridorer och allmänna utrymmen, 
svarade de flesta att den är viktig. Det öppna svarsalternativet med vad är god trivsel för dig? 
Svaren redovisas i citat av informanterna ”respekt, rent och välstädat, fritt från skräp, att må 
bra och att folk hälsar på varandra” som en del av elevernas uppfattning om trivsel. Om det 
finns möjlighet till inflytande över arbetsmiljön i skolan har majoriteten av eleverna svarat 
att de inte får vara med. Bra, mer uppsikt om vad som händer, som vi har det idag, 
bestämma mer, jag vill ha makt, inte så mycket var en del av elevernas svar. I de öppna 
svarsalternativet om vad eleverna kan göra för att skapa en god arbetsmiljö? Svarade 
eleverna ”vara snäll, inte skräpa ner, visa respekt, trevlig var led ord i elevernas förklaring 
till att skapa en god arbetsmiljö.”

7. Diskussion

Vår studie visar att eleverna har bristande kunskaper om arbetsmiljölagen och skolans 
arbetsmiljöarbete utifrån våra frågeställningar.Vilka faktorer som ligger bakom  bristen av 
arbetsmiljökunskap kan vara att eleverna inte likställer sig som arbetstagare vilket 
arbetsmiljölagen gör. Arbetsmiljöverket (2005) Vi tror att skolan inte ses som en arbetsplats 
av eleverna varpå de inte heller identifierar sig som arbetstagare. Det kan bero på att som 
arbetstagare på en arbetsplats har man lön. Dessutom saknas arbetslivserfarenheten tillika 
livserfarenheten som ger förtrogenhetskunskapen. Som vi tidigare nämnt så ska eleverna 
som ingick i vår studie ha gått kursen ”Arbetsmiljö och säkerhet” där ett av kursmålen är att 
känna till vilka bestämmelser och lagar som finns om arbetsmiljön. ”Kunskap i handling 
består i hög grad av en förmåga att lära” (Molander, 2000, s.237 ) Eleverna bör därför 
berikats med faktakunskap om arbetsmiljöns betydelse. I kursen ingår faktakunskap om 
arbetsmiljöns betydelse ,  vem som har arbetsmiljöansvaret i skolan och skolans 
arbetesmiljöpolicy. Trots denna undervisning  svarade eleverna att att de inte visste vem som 
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har arbetsmiljöansvaret i skolan.Vi anser att denna kunskap är viktig att ha med sig när man 
ska ut i arbetslivet. Hur ska man som arbetstagare annars veta vem som ansvarar för 
arbetsmiljön på den arbetsplats man utövar sitt yrke på? ”Faktakunskap är sådan kunskap 
som finns och inte ändras, åtminstone inte  snabbt. Den tillhör den objektiva världen av 
kunskap” (Kullberg, 2004, s.101) Vidare har eleverna varit ut på så kallad arbetsplatsförlagd 
utbildning där ett av målen är att utöva den teoretiska kunskapen i  praktisk handling, och i 
och med det utveckla en färdighet.”Kunskap i handling består i hög grad av en förmåga att 
lära” (Molander, 2000, s.237 ) Genom övning utvecklas färdigheten.” Man ska lita på sin 
kunskap och sina erfarenheter men man skall samtidigt känna dess gränser, man måste 
kunna skifta perspektiv- detta är en fråga om insikt.”(Molander, 2000, s.53) Man kan 
naturligtvis inte begära att eleverna ska kunna utveckla färdighetskunskap på så kort tid som 
några veckor. Det viktigaste är dock att eleverna observerar personalens arbetsmiljöarbete 
och får förklaringar som leder till en förståelse av teorin. Egidius (2009) skriver att både den 
teoretiska och praktiska kunskapen har betydelse för varandra. Har man ingen teori har man 
svårt att förstå det praktiska likväl som det praktiska kan vara svårt att förstå utan teoretiska 
kunskaper. Den teoretiska kunskapen hjälper oss att förklara och beskriva sammanhag 
mellan olika fenomen.”Att kunskap integreras kan förstås som att den blir en del av 
tankesättet och värdegrunden” (Tveiten, 2003, s.20) Arbetsmiljökursen har en del praktiska 
moment i anslutning till den teori eleverna läser,  det är enligt vår uppfattning viktigt att 
eleverna har möjlighet att utföra även den praktiska delen i anslutning till skolan. Vi tror på
de båda kunskapsformerna för ett optimalt lärande om arbetsmiljön. Molander (2000) 
skriver att ”Som människor är vi alltid ”på väg”. Vi ser världen genom de verksamheter vi 
deltar i. De är i dessa verksamheter den levande kunskapen har sin plats.” (Molander, 2000, 
s.165.) Eleverna tillika arbetstagare har stor makt att kunna förändra den miljö de befinner 
sig i. Grundkunskapen och förståelsen om hur arbetsmiljöarbetet ska fungera för att skapa en 
god arbetsmiljö kan eleverna få genom bra arbetsmiljöutbildning i skolan. Enligt Gustavsson 
(2002) så bygger förtrogenhetskunskapen på att man har de tre tidigare kunskaperna, fakta, 
förståelse och färdighet i grunden. Att vi ger eleverna en bra grund att stå på genom att vi 
som vuxna/lärare är goda förebilder och visar engagemang i skolans arbetsmiljöarbete. En 
reflektion utifrån enkätsvaren är att eleverna svarade att det skulle vara rent och snyggt för 
att skapa en god arbetsmiljö i skolan, en intressant tanke när det ofta slängs skräp utanför de 
papperskorgar som finns uppställda i skolan. För att inte tala om klottret som är ett stort 
problem i hela samhället där det till och med krävs kampanjer mot skadegörelsen. 
Naturligtvis är det en liten population av barn som informationen inte når fram till, men 
målet måste vara att ha en noll tolerans mot förstörelsen. Angelöw (2002) menar att en ökad 
insikt av hur viktig vår egen roll och delaktighet är i arbetsmiljöarbetet speglar det man 
förmedlar till sina medarbetare/kompisar. Återigen kopplar vi till våra tidigare reflektioner 
om en mer aktiv medverkan i arbetsmiljöarbetet och att utbildningen bör starta tidigare i 
skolan. Utformningen av lokalerna trodde vi inte var så viktiga som det visade sig vara för 
elevernas trivsel. Vår förutfattade menig hade sin grund i att vi var med om återkommande 
skadegörelse såsom klotter, nedskräpning och trasiga möbler när vi var på vår 
verksamhetsförlagda utbildning. I bakgrunden tog vi upp om att eleverna måste lära och 
träna sig i att påverka genom att vara delaktig, ifrågasätta och diskutera. De elever som har 
familjeförhållanden där det är ”högt till tak” och demokratiska beslut tas har en fördel. Har 
eleven fått en uppfostran genom uppmuntran i att vara aktiv, säga sin mening och bli lyssnad 
till har en bra grund. De har bättre förutsättningar att göra sig hörda och idga inflytande än 
de som blivit nedtryckta och dämpade under sin uppväxt. “Elevinflytande kan ses som ett 
samspel mellan elever och mellan elever och vuxna. I detta samspel tränar sig eleverna att 
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lära sig genom att andra kan ha olika krav och önskningar än de egna”.(Selberg, 2001, s.47)  
Selberg har även skrivit om att eleverna vill ha mer inflytande över sin skolsituation.De 
elever som har mer inflytande “trivs bättre I skolan och upplever ökad meningsfullhetän 
elever med mindre inflytande.” (Selberg, 2001, s.48) Att ”god sammanhållning” leder till 
trivsel finns också med som en aspekt i elevernas svar, men hur och vad ska vi göra för att 
undvika att en del elever står utanför den goda sammanhållningen? Trots att det i skolor ska 
finnas aktiva handling planer mot mobbning. Vi är varandras arbetsmiljö och alla har 
mandat att påverka den miljö vi befinner oss i. Ett av uppdraget som läraren har är ”att 
förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och visa respekt för den 
enskilda eleven och i de vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 
förhållningssätt.”(Utbildningsdepartementet, 2000, s.13) En bra skola skapar goda relationer 
mellan elever och lärare samt värnar om elevernas inflytande över sin arbetsmiljö i skolan.
Saxin (2008) skriver i sin studie att ”Den psykosociala arbetsmiljön handlar om samspelet 
mellan oss individer och den omgivande miljön. Det är allt som påverkar vår psykiska hälsa 
på arbetet som till exempel hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur meningsfullt vi 
upplever vårt arbete, hur stort inflytande vi har över vår arbetssituation och våra möjligheter 
till personlig utveckling.” (Saxin, 2008, s.5) Enligt vår tolkning av studien anser eleverna att 
de får vara med och påverka sin arbetsmiljö men inte i planeringen av kurserna. Det tycker 
vi låter märkligt eftersom det är så klargjort i styrdokumenten hur det ska fungera med 
elevinflytande i skolan.  Utbildningsdepartementet (2000) Danell (2006) skriver att det finns 
ett antal utvärderingar om elevernas inflytande men inte så många forskningsrapporter. Vår 
studie liksom tidigare studier visar att elevinflytandet är lågt.  Ett ökat elevinflytande ger inte 
bara makt till att påverka utan måste även ses som en form av kunskaps inhämtning som ger 
ökad lust att lära. Selberg (2001) skriver att ”Deweys, Freires och Köhlers beskrivningar och 
analyser av kunskapen ”elevinflytandelikt lärande” kan sägas vara utgångspunkt för en teori 
där elevinflytande och lärande inbördes är relaterade till varandra.” (Selberg, 2001, s.47)
Delaktighet är en viktig del av skolans vardag och kan inte avgränsas till något särskilt 
tillfälle i veckan. Det handlar om relationer och är inlänkat i allt man gör. ”Elevers möjlighet 
till delaktighet handlar inte bara om relationen mellan lärare och elever utan en viktig faktor är 
delaktighet mellan elever”. (Elvstrand, 2009, s.225) Vi tror på att starta arbetsmiljöarbetet 
redan i skolans tidigare år. Detta genom att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor i 
skolan och integrera arbetet som en ständigt pågående process. Eleverna har då möjlighet att 
få en grundkunskap och förhoppningsvis ett livslångt intresse för arbetsmiljöfrågor. Vi håller 
med Saxin (2008) i hennes tolkning av att det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig 
faktor för att skapa en bättre och friskare arbetsplats. Där utbildning i arbetsmiljökunskap, 
aktiv medverkan och att ”integrera arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten är delar av 
en bra arbetsplats.” (Saxin, 2008, s.24) Arbetsmiljöverket har en del arbetsmaterial särskilt 
anpassat för skolan tex. ”Skolmiljö 2000” som kan användas i utbildningssyfte
Vi är tacksamma att vi fick hjälp av skolans personal och elever att genomföra studien. Att 
vi dessutom personligen delade ut enkäterna och var närvarande under tiden eleverna 
svarade anser vi är att rekommendera. I redovisningen av enkäterna har vi valt att byta ut 
begreppet tjej och kille till ett mer vedertaget begrepp som flickor och pojkar. Så här i 
efterhand kan vi se att en del frågor var lite grunda i sin utformning. Vi hade kunnat utveckla 
svarsalternativen i en tydligare skala för att lättare kunna sammanställa svaren. Frågan är om 
begreppet arbetsmiljö skulle ha varit en fråga med öppet svarsalternativ för att få en 
fördjupning av svaret. Kanske intervjufrågor skulle ha kunnat ge den fördjupning som vi 
saknar i en del svar. Fick vi svar på frågorna vi ställde? Ja, det fick vi, men det 
överensstämde inte på alla punkter med våra funderingar. Vi trodde att kunskaperna om 
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skolans arbetsmiljöarbete skulle vara bättre och att elevmedverkan av kursplaneringen skulle 
fungera mer tillfredställande än vad svaren gav. Styrdokumentens riktlinjer om 
elevmedverkan vid planeringen av utbildningen, verkar inte följas enligt de svar vi fick.
“Offentliga utredningar har under 1980-talet och framför allt under1990-talet visat att elever 
inte tilldelats det inflytande som förväntats”(Danell, 2006 s.17) Klasskompisarnas och 
lärarnas betydelse för trivseln i skolan överensstämde med det svar vi förväntade oss. 
Studien visar att det är viktigt med kompisar och lärare som man trivs med för att skolan ska 
vara en god miljö. Begreppet arbetsmiljö är stort och kanske lite för svårt att förstå 
innebörden av för den målgrupp vi riktade oss till i studien. Kan det vara så att eleverna 
behöver få lite mer kunskap i sin ”ryggsäck” för att kunna utöva inflytande över sin 
arbetsmiljö i skolan? Selberg (1999) skriver att hennes studie visar ”hur det är möjligt att 
kombinera stort inflytande bland elever med ett lärande som fördjupar deras kunskaper.” 
(Selberg, 1999, s.147) Kanske Selbergs avhandling om elevinflytanade kan vara en bra 
”modell” för fler inom skolans värld att ta del av ?

7.1 Framtida studier

Under tiden som vi arbetade med sammanställningen av enkäterna ställde vi oss frågan hur 
denna studie skulle ha kunnat utvecklat sig om vi gjort en kvalitativ studie med 
djupintervjuer. Skulle svaren som vi fick i enkäten ha blivit annorlunda om vi gjort 
djupintervjuer? Den funderingen lämnar vi med varm hand över till framtida forskare att ta 
reda på. En annan infallsvinkel vore att göra studien utifrån ett genusperspektiv och jämföra 
pojkar och flickors kunskap och inflytande över sin arbetsmiljö i skolan.
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Bilaga 1

Introduktionsbrev

Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarutbildningen vid Luleå tekniska 
universitetet. Under vårterminen 2009 kommer vi att skriva vårt examensarbete med fokus 
arbetsmiljön i gymnasieskolan.

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vad gymnasieeleverna har för kunskap, 
uppfattning och inflytande över sin arbetsmiljö i skolan.

Studien kommer att genomföras som en enkätundersökning. Enkäten är helt anonym och 
inga personuppgifter kommer att registreras. Enkätundersökningen görs på en 
gymnasieskola i Norrbotten. Enkäten kommer endast att finnas tillgänglig för oss författare 
samt vår handledare.

Det färdiga examensarbetet kommer att presenteras vid examinationsseminarium på Luleå 
tekniska universitet. Den slutliga rapporten kommer sedan att finnas tillgänglig via 
institutionens hemsida under länken ”Examensarbete” under 2009.   
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Handledare 
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Universitets adjunkt och leg. Psykolog
Institutionen för pedagogik och lärande
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Bilaga 2

Frågeformulär

Ringa in lämpligt svars alternativ.

Jag är kille     Jag är tjej

Nu kommer ett antal frågor som handlar om din kunskap om arbetsmiljö?

1.Känner du till begreppet arbetsmiljö?

Ringa in lämpligt svars alternativ.

Ja

Nej

Vet ej

2.Känner du till arbetsmiljölagen?

Ringa in lämpligt svars alternativ.

Ja

Nej

Vet ej 

3.Vet du vad elevskyddsombud är ?

Ringa in lämpligt svars alternativ.

Ja

Nej
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Vet ej

4.Vet du vem som är arbetsmiljöansvarig i skolan?

Ringa in lämpligt svars alternativ.

Ja

Nej

Vet ej

5.Känner du till skolans policy när det gäller skolans arbetsmiljö?

Ringa in lämpligt svars alternativ.

Ja

Nej

Vet ej

6.Har du fått information om skolans arbetsmiljöarbete ?

Ja

Nej

Vet ej
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Nu kommer att antal frågor som handlar om din trivsel i skolan

Sätt ett kryss i skalan

7.Hur viktiga är dina lärare för din trivsel i skolan?

Inte alls viktiga                                                                                                  Mycket viktiga

8.Hur viktiga är dina klasskompisar för din trivsel i skolan?

Inte alls viktigt                                                                                                    Mycket viktiga

9.Hur viktig är den fysiska miljön i klassrummet ex. inredning och färger för 
din trivsel? 

Inte alls viktigt                                                                                                   Mycket viktiga

10.Hur viktig är den fysiska miljön i skolan ex. korridorer och allmänna 
utrymmen?

Inte alls viktigt                                                                                                    Mycket viktiga
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11.Vad är god trivsel för dig?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………

Nu kommer att antal frågor som handlar om inflytande över arbetsmiljön

12.Får du vara med och påverka planeringen för de olika kurserna? 

Ja verkligen              Nej inte alls

13.Har du möjlighet att påverka din arbetsmiljö i skolan?

Ja verkligen              Nej inte alls

14.Vad kan du göra för att för att skapa en god arbetsmiljö i skolan?

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………

15.Vilket inflytande skulle du vilja ha i skolan?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Bilaga 3

Bronfenbrenners ekologiska miljömodell


