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Abstrakt 
Förberedes elever i idrott och hälsa 1, som studerar yrkesförberedande eller 

studieförberedande program till ett livslångt lärande inom ergonomi med syfte att förebygga 

arbetsskador? Tidigare forskning poängterar ett samband mellan utbildning och ergonomi 

vilket kan förebygga arbetsskador. Skolinspektionens granskning beskriver hur 

ergonomiundervisning på gymnasieskolor är bristfällig, där eleverna inte ges möjlighet att 

utveckla ett sammanhang och helhetsperspektiv i deras framtida yrke. Syftet med studien är 

att undersöka om eleverna uppfattar att de får med sig tillräckliga kunskaper om ergonomi för 

sitt vidare yrkesval som kan hjälpa dem att förebygga arbetsskador. Undersökningen är av 

kvantitativ karaktär och bygger på en enkät med två öppna frågor och tio kryssfrågor. 

Undersökningen har genomförts på 168 elever i södra Sverige. 

 

Utifrån resultatet har ett antal slutsatser dragits. Resultatet visar en väsentlig skillnad mellan 

de olika programinriktningarna, där de studieförberedande programmen har lägre kunskap 

kopplat till ergonomi. Till skillnad från de yrkesförberedande programmen som ges möjlighet 

att utveckla en helhetsbild för ergonomi kopplat till deras framtida yrkesval, genom mer 

undervisningstid och varierande samt anpassad undervisning. Vidare slutsats som dragits är 

att antalet undervisningstimmar inte matchar Skolverkets kursplan för idrott och hälsa 1, där 

begreppet synliggörs i ämnets centrala innehåll, förmågor samt kunskapskrav. 

 

Nyckelord: förebygga arbetsrelaterade skador, livslångt lärande, utbildning, 

enkätundersökning, Skolverket 
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1. Inledning 
I Arbetsmiljöverkets (2018a, s. 25) rapport framgår det att andelen med hög arbetsfrånvaro till 

följd av arbetsskador framförallt inom praktiska yrken. Där yrken med högst frånvaro till följd 

av arbetet domineras inom kategorin VVS-montör, golvläggare, takläggare, 

fordonsmekaniker och reparatörer.  Inom vård och utbildning visar rapporter att fyra av tio 

sysselsatta kvinnor upplever besvär till följd av arbetet. Yrken inom kategorin innefattar 

undersköterskor, sjuksköterskor, grundskollärare och fritidspedagoger. Arbetsmiljöverkets 

(2018a, ss. 12–15) rapport visar att närmare 28 procent av de sysselsatta har besvär till följd 

av arbetet. Den vanligaste typen av arbetsorsakade besvär är trötthet. Vidare visar rapporten 

att 65 procent av de sysselsatta upplever fysisk smärta eller värk. Besvären är nästintill lika 

vanliga i alla åldersgrupper och upplevs ungefär av samma andel män som kvinnor, däremot 

är de som upplever besvären i högre grad i åldrarna 16 och 29.  Den tydligaste skillnaden 

finns hos män beroende på inkomst, där 7 av 10 med låg inkomst respektive 5 av 10 med hög 

inkomst upplever fysisk smärta eller värk. Andra vanliga besvär som orsakas av arbete är 

smärta i nacke, axlar och armar, sömnstörningar, huvudvärk, oro och ångest samt ryggbesvär.  

 

De yrkeskategorier som beskrivs ovan går att läsa i den svenska skolan, som idag består av 18 

nationella gymnasieprogram varav 12 stycken yrkesförberedande program som skall 

förbereda och utveckla en skicklighet inom det valda yrket. Där eleverna efter avslutad 

utbildning kan påbörja en yrkesbana med goda kunskaper för yrket och ergonomiska 

anpassningar (Skolverket, 2011a, s.22). I ämnet idrott och hälsa är målet att elever ska 

utveckla kunskaper samtidigt som de är fysiskt aktiva, då det likt andra ämnen i skolan är ett 

kunskapsämne. Ett av de centrala innehållen som Skolverket (2011b, s. 2) skriver är att idrott 

och hälsa 1 skall behandla ”Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och 

människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik”. 

Skolverket (2011b, s.3) skriver även att eleverna ska utveckla kunskaper kring de olika krav 

som ställs på kroppen samt vilka ergonomiska anpassningar som olika arbetssituationer begär 

av kroppen. Ergonomi undervisningen i skolan kan innefatta lärande om lyftteknik och andra 

arbetsställningar som kan vara användbara i det framtida yrkeslivet. Eleverna kan diskutera 

frågor som; vad innebär det för mig i mitt framtida yrke att ha kunskaper om lyftteknik, 

arbetsställningar och ergonomi? Genom följande kan eleverna utveckla sitt livslånga lärande, 

vilket är en del som Skolverket (2011c, s. 1) belyser i läroplanen. Vidare kan undervisning 

och lärande om ergonomi på sikt utveckla färdigheter och kunskaper för att kunna ta ansvar 
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för sin egen hälsa, vilket Skolverket (2011b, s. 1) poängterar att idrott och hälsa 1 skall arbeta 

mot. Ergonomi som begrepp och innehåll lyfts inte enbart upp i det centrala innehållet, 

ämnets förmågor och kunskapskraven för idrott och hälsa 1, utan är även en del av de 

examensmål som Skolverket (2011a, s. 62–69) belyser i sina programspecifika kommentarer 

som finns för samtliga nationella gymnasieprogram. Ergonomi som begrepp återfinns i både 

examensmål samt i kommentarerna för programstrukturen i flera av de yrkesförberedande 

programmen. Begreppet ergonomi kombineras i många av fallen med lyftteknik, 

arbetsmiljöriktigt, rätt sätt, hälsosamt, förebygga förslitningar samt arbetsskador och 

belastningsskador.  

 

Vidare beskriver Arbetsmiljöverket (2018b) att arbetstagaren har ett ansvar att 

uppmärksamma och rapportera för områden som kan vara direkt negativa för de anställda, vad 

det gäller skador och belastning till sin arbetsgivare. Där en grundläggande kunskap mer eller 

mindre blir ett direkt krav för att arbetstagaren skall kunna vidare rapportera upplevda 

svårigheter som är kopplade till arbetsmiljön.  
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med följande studie är att undersöka om eleverna uppfattar att de får med sig 

tillräckliga kunskaper om ergonomi för sitt vidare yrkesval som kan hjälpa dem att förebygga 

arbetsskador. I idrott och hälsa 1 skall eleverna för ett godkänt betyg kunna;  

 

[...] översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk 

anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser 

ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och 

studiemiljöer kan anpassas till människan. 

(Skolverket, 2011, s. 3).  

 

Frågeställningarna som besvaras i studien är om eleverna ges möjligheten att utveckla ett 

lärande kring ergonomiskanpassningar för att förhindra och förebygga arbetsskador längre 

fram i livet.  

 

2.1 Frågeställningar 
•   Hur uppfattar elever ergonomiundervisningen i skolan?  

•   Hur anser elever att de får en ergonomiundervisning i idrott och hälsa som kan hjälpa 

dem att förebygga arbetsskador i sitt framtida yrke? 
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3. Bakgrund 
Bakgrunden till studien består av begreppsdefinition kring arbetsskador, belastningsskada, 

samt ergonomi som begrepp. 

3.1 Begreppsdefinition  

3.1.1 Ergonomi som begrepp 
Ergonomi beskrivs som ”läran om människan i arbete; samspel mellan människan och 

arbetsredskap” (Ne.se, u.å., a). Ergonomi som vetenskap har inte funnits mer än 70 år då 

forskare under 1950-talet kombinerade kunskapen om biologi, teknik och psykologi. Det 

kopplades mot samspelet mellan människan och arbetsredskapen. Inom ergonomi beskrivs det 

hur människan använder sina krafter och hur krafterna påverkar kroppen rent biomekaniskt. 

Genom att lyfta eller flytta olika objekt påfrestas kroppen genom arbetsställningar eller 

arbetsrörelser. Vetenskapen ergonomi berör inte enbart fysiskt kroppsliga handlingar, utan 

kan även vara samverkan mellan människor. Psykologiska aspekter mellan mänskliga 

relationer och därmed är även ledarskap en viktig förutsättning för att skapa goda 

ergonomiska förhållanden (ibid). 

 

Ergonomi som begrepp berör flera perspektiv hos människor. Mathiassen (2007, ss. 9–12) 

belyser begreppet ergonomi som ett helhetsperspektiv som berör och samspelar mellan 

människor, tekniker och organisationer. Utifrån ett ergonomiskt syfte är målsättningen att 

optimera hälsa och välbefinnande. Samtidigt som en hög prestanda sker av produkter och 

system. Mathiassen poängterar att ergonomi är kunskap och handling som syns i alla delar av 

vårt samhälle, från individnivå till samhällsnivå. 

3.1.2 Hälsa 
Hälsa kan definieras på olika sätt. För att få en förståelse för begreppet samt hur följande 

studie förhåller sig till hälsa kommer studien kopplas mot World Health Organization (WHO) 

definition av hälsa. ”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdom” (WHO, 2019). Utifrån WHO bör 

hälsoaspekten angripas genom ett holistiskt perspektiv där samtliga faktorer inverkar, vilket 

innefattar det fysiska, psykiska och sociala samspelet av hälsa. Thedin Jakobsson (2004, s. 2) 

diskuterar WHO:s definition av hälsa. Skribenten poängterar att hälsa inte enbart är ett 

tillstånd utan något som måste utvecklas och är föränderligt över tid. Hälsa syns i sociala och 



 
 

9 
 

personliga förutsättningar, där faktorer som ekonomiska eller sociala förhållanden kan ha 

inverkan på en positiv hälsoutveckling.  

3.1.3 Arbetsskador 

Arbetsmiljöverket (2019) beskriver att en skada som klassificeras som en arbetsskada är en 

olycka som sker på arbetet eller på vägen till eller från arbetet. Det kan även innebära 

sjukdomar som uppkommer till följd av arbetet, vilka kan vara både fysiska och psykiska. 

Arbetsskador kan variera och vara mer eller mindre allvarliga. Det kan innebära en stukad fot, 

ont i ryggen efter tunga lyft, stressig arbetssituation under en längre tid samt bråk på 

arbetsplatsen som leder till psykiska besvär. Vid en arbetsskada behöver inte arbetstagaren 

anmäla till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket, det är arbetsgivarens uppgift. Det är 

därefter upptill arbetsgivaren och skyddsombudet att fundera och utvärdera arbetsmiljön för 

att undvika liknade arbetsskador (ibid).  

 

3.1.4 Belastningsskador 
En belastningsskada är en medicinsk benämning på symptom som berör för hög belastning på 

muskler och mjukdelar i samband med arbete (Ne.se, u.å., b). Belastningsskador är den 

vanligaste orsaken till frånvaro av arbetet och är något vanligare hos män. Belastningsskador 

orsakas oftast som en kombination av flera faktorer (Arbetsmiljöverket, 2018b). Symtomen 

för belastningsskador utmynnar sig oftast från rygg, axlar, nacke och skulderpartiet. Även 

ledstrukturer, senfästen och muskelfästen kan vara symtomframkallande vid 

belastningsskador. Symtomen för skador inom kategorin bedöms uppkomma genom 

ergonomiskt ogynnsamma omständigheter likt monotona och olämpliga arbetsbetsställningar, 

stillasittande arbete samt återkommande muskelaktivitet (Ne.se, u.å., b). Kjellberg (2008, ss. 

125–126) beskriver en belastningsskada som; ”en skada bedöms som en belastningssjukdom 

om den uppstått genom påverkan under en längre tid till följd av tunga lyft eller ensidiga och 

påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser”. Kjellberg (2008, s. 127) poängterar att det 

är arbetsgivarens ansvar att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga 

arbetsställningar och arbetsrörelser, hur hjälpmedel och annan utrustning används samt tidiga 

tecken på överbelastning i leder och muskler.  

 

Arbetsmiljöverket (2018b) belyser att det inom de flesta branscher förekommer 

belastningsskador. För kvinnor är det vanligast inom vård och omsorg samt inom städ och 

restaurang. Män som i högre grad drabbas av belastningsskador är verksamma inom 
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byggsektorn, transportsektorn eller arbeten inom jordbruk och lantbrukssektorn.  Inom 

tillverkningsindustrin och montering drabbas både kvinnor och män av belastningsskador. I 

skolans verksamhet är ett av de vanligaste problemen stämbanden. Problematiken med 

belastningsskador kan bero på organisatoriska förhållanden till exempel tidspress, hög 

mentalbelastning och otillräcklig tid för återhämtning, vilket kan öka muskelspänningen och 

påverkar risken för besvär. Arbetsgivaren bär ansvaret för att arbetsplatsen skall ha en god 

arbetsmiljö samt att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad. Arbetsgivaren skall även utföra 

en riskbedömning för belastningsskador där hen skall ta hänsyn till de fysiska, psykiska samt 

de sociala faktorerna i bedömningen, eftersom organisatoriska förändringar kan minska 

riskerna för belastningsskador (Arbetsmiljöverket, 2018b).  

3.2 Ergonomi i idrott och hälsa undervisningen 
I en kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2017) har genomfört på gymnasiets 

yrkesprogram framgår det att lärarna i högre utsträckning behöver utgå från examensmålen i 

de olika programmen. I granskningen uppmärksammas en skola som positiv där lärarna går 

igenom examensmålen med eleverna i början av påbörjat yrkesprogram. Skolan har även 

morgongymnastik och ergonomi i bygghallen. Även ämnet idrott och hälsa är sammankopplat 

med examensmålen, med god inriktning på ergonomi. Däremot visar granskningen att det 

endast är en tydlig koppling mellan bygg- och anläggningsprogrammet och idrott och hälsa. 

Granskningen visar att de är viktigt att eleverna ges möjligheten att utveckla en förståelse för 

sammanhang samt en helhet i sitt yrkeskunnande. 
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4. Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom området som berör skolansverksamhet är synnerligen begränsad. 

Kapitlet kommer därmed innefatta infallsvinklar som belyser utbildning i ergonomi på 

arbetsplatser. Vidare kommer följande kapitel att belysa tidigare forskning kring ergonomi, 

samtidigt som ergonomi i skolan kommer lyftas fram. 

4.1 Arbetsrelaterade skador 

4.1.1 Stillasittande arbete  
Förändringen av arbetsmarknaden rapporterar Toomingas (2008, ss.191–240) likt Mathiassen 

(2007, ss. 9–12) hur samhället har förändrats under det senaste decenniet vilket har inneburit 

att allt fler arbeten idag är lågintensiva och stillasittande under längre perioder. Vidare 

beskriver Mathiassen (ibid) hur utvecklingen inom samhället sen 1950-talet har påverkat 

arbetslivet i stor utsträckning. Förr fanns det mer fysiskt krävande jobb, där ergonomi i större 

utsträckning handlade om att lyfta rätt. Idag är en betydligt större andel jobb inom 

informationsteknologin, med andra ord jobb inom IT eller stillasittande framför en dator. 

Toomingas (2008, ss. 191–240) betonar att ergonomi har en betydande faktor även inom de 

arbetsområdena för att förhindra förslitningsskador, belastningsskador och andra sjukdomar 

som stillasittande arbete kan bidra med. 

 

I undersökningen av Toomingas (2008, ss. 191–240) synliggörs arbetsförhållanden i 

Stockholms län, där det fastställdes att 44 procent av arbetena var stillasittande. Vid 

stillasittande arbete framför en dator arbetar kroppens muskulatur statiskt ifall inga 

förändringar kring arbetsställningen görs. Studier visar på många personer med yrken som är 

stillasittande upplever problem med nacken, axlarna eller kring skulderbladen. 

 

Ovan beskrivs problem som kan uppkomma vid lågintensivt arbete, där vanligt 

förekommande problem är besvär med nacke och övre extremiteter. Att presentera vanligt 

förekommande arbetsrelaterade besvär i undervisningen för elever möjliggör att eleverna kan 

lära sig att förebyggande liknande besvär. Arbetsskador kring problemområdena i nacke och 

skuldror kan undvikas, genom att variera sin arbetsställning eller att ta pauser poängterar 

Toomingas (2008, ss. 191–240). 
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Stillasittande arbeten innefattar inte enbart ovanstående besvär. Personer som har ett 

stillasittande arbete där de inte varierar dagen genom att stå och gå har en ökad risk för hjärt- 

och kärlsjukdomar. Där en av orsakerna tros vara att dagens arbetsuppgifter i större 

utsträckning är bundet till en datorskärm. Även andra arbeten utanför kontorsmiljön innebär 

mycket stillasittande till exempel yrkesförare av olika slag. Deras arbetsuppgifter bör också 

organiseras så att stillasittandet bryts då kroppen mår bra av muskulärt arbete som berör 

kroppens cirkulation och bidrar till nödvändig syreförsörjning. Genom rörelse smörjs även 

kroppens leder av ledvätskan och ämnesomsättningen i diskar och brosk underhålls 

(Arbetsmiljöverket, 2018c). Vid rörelse underhålls även kroppens rörlighet i leder och 

ryggrad, vilket kan förebygga de besvär som tagits upp i tidigare stycken. 

4.1.2 Tunga arbetsmiljöer  
Likt vad som beskrivs i föregående kapitel kring stillasittande arbete, finns det arbeten som är 

mer fysiskt krävande, där personer arbetar med tunga lyft och i arbetsställningar som är långt 

ifrån ergonomiska. Harmas-Ringdahl (2008, ss. 139–190) beskriver vanliga yrkesgrupper som 

byggarbetare, elektriker, målare eller bilmekaniker. Följande arbeten tenderar att dagligen bli 

utsatta för obekväma eller extrema arbetsställningar när arbeten ska utföras. Personer som 

arbetar med sådana yrken belastar sig mot gränsen vad rörelseförmågan innebär. Där 

arbetsuppgifter ofta är ensidiga och repetitiva under långa perioder. Harmas-Ringdahl (2008, 

ss. 139–190) beskriver i en tabell hur sysselsatta män inom byggindustrin upplever sin 

arbetsmiljö; 

(Harmas-Ringdahl, 2008, s. 143) 
 
Arbeten med extrema arbetsställningar kan även ha arbetsuppgifter där det finns flera tunga 

lyft, vilka kan innefatta krav på stor muskelkraft (Kjellberg, 2008, ss. 89–135). Tunga lyft 
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finns i arbeten som Harmas-Ringdahl beskrev tidigare, däremot poängterar Kjellberg att tunga 

lyft med hög muskelkraft även finns inom sjukvården när patienter ska flyttas. Sjuksköterskor 

och vårdpersonal beskrivs av Hjalmarson (2015, ss. 21–32, 130) som en yrkeskår som måste 

få förutsättningar att genomgå utbildning i förflyttningsteknik samt få kunskap om 

förflyttningshjälpmedel. Däremot beskriver Hjalmarson att det inte är fallet och att utbildning 

i många fall är bristande på grund av tidsbrist, samt av bristen på anpassade lokaler och rätt 

utrusning i de högre utbildningarna för vården. Kjellberg (2008, ss. 89–135) beskriver hur 

arbeten med arbetstagare som utför tunga lyft kan uppleva problem med ländryggen, nacke, 

skuldror, händer, höfter och knän. Kjellberg poängterar då att flera faktorer har en inverkan 

för att en skada ska uppstå, som kön, ålder, genetik eller hur tränad individen är samt 

påverkas personer olika beroende på hur van individen är vid tunga lyft.  

4.1.3 Stress och hög psykisk belastning 
Stress är en naturlig reaktion som finns hos alla organismer. Stress är en ändamålsenlig 

reaktion som ger oss extra kraft för att kunna springa fortare, lyfta tyngre och därmed öka 

chansen för överlevnad. Trots de positiva och adaptiva funktioner som stress har för oss, 

betraktas det idag som en av de största hälsoriskerna och arbetsmiljöproblem för den moderna 

människan (Håkansson, 2005, s. 143). På samma sätt som god ergonomi behövs för att klara 

av fysiskt krävande jobb för att kroppen ska hålla hela livet, behövs det en god ergonomi 

inom psykisk krävande yrken. Hur yrken som berör människor, som sjukvården, skola, 

butiker eller servering har en belastning av höga sociala krav samt kan vara psykiskt 

påfrestande ifall inte arbetsgivaren arbetar med förbättring inom den ergonomiska sektorn 

(Melin, 2008, ss. 241–278). Melin poängterar att yrken där arbetet sker med människor 

exempelvis inom sjukvården i större utsträckning kan leda till att individer blir mer stressade. 

Om den psykiska belastningen är hög när beslut skall tas kan det i extrema fall handla om liv 

och död.  

 

Vidare betonar Melin (ibid) vikten av återhämtning vid yrken som har hög psykisk 

påfrestning som en förutsättning för att individer inte ska bli för stressade. Rättigheten till 

återhämtning efter arbetspass kan förhindra att individer ”går in i väggen”. I en studie av 

Long med flera (2004) diskuteras hur stress eller utmattningssyndrom kan minska vid 

fysiskaktivitet. Studien genomfördes på personal som arbetade inom vården och framför allt 

med äldre människor. Personalen upplevde mycket stress inom sitt arbete vilket påverkade 

personalen negativt. Ett träningsprogram togs fram för personalen där stort fokus låg på 
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fysiskaktivitet, meditation, stretching och andningsövningar. Vid återkoppling med 

personalen efter en avsatt tid upplevde flera som hade arbetet med träningsprogrammet att 

deras stress eller utmatningssyndrom hade minskat eller avtagit helt. 

4.2 Kan utbildning i ergonomi förebygga arbetsrelaterade skador? 
Att människan är allt mer stillasittande är ingen direkt nyhet. Genom att belysa vardags 

ergonomi till barn och föräldrar vid en tidig ålder finns det möjligheter att förhindra skador 

och framför allt dålig hållning i framtiden. I en studie från Israel av Heyman och Dekel 

(2008) har skolor arbetat med ergonomi från en tidig ålder. Där idrottslärare har utbildats 

inom ergonomi och framför allt i skelettets funktioner och hur hållningen kan förbättras 

genom att sitta rätt och bära saker korrekt. Genom att synliggöra goda arbetsställningar till 

exempel när eleverna sitter på en stol, påvisar studien att barn och ungdomar får en bättre 

förståelse för vad god ergonomi faktiskt innebär i praktiken.  När problemet har synliggjorts 

för eleverna kan de själva korrigera och förstå konsekvenserna som kan uppstå när olika 

ergonomiska anpassningar inte sker.  

 

Utifrån en studie som genomförts på telefonarbetare i USA styrker resultatet att utbildning i 

ergonomi kan förebygga arbetsrelaterade sjukdomar. Harrington och Walker (2004) 

poängterar att deltagarna efter genomförd utbildning utvecklat sina ergonomiska kunskaper 

och attityden kring arbetet. Vid en uppföljningsundersökning indikerade deltagarna att de 

genomfört förändringar på kontoren som förbättrat arbetsmiljön. De deltagare som vid 

studiens start upplevde smärta och obehag vid arbete kunde vi uppföljningen meddela att 

åkommorna hade minskat eller eliminerats helt till följd av utbildningen. Liknade resultat 

redovisas från en studie som genomförts i Nigeria. Olabode, Adesanya och Bakare (2017) 

beskriver att ergonomi bör arbetas genom ett holistiskt förhållningsätt där de fysiska, 

psykiska, sociala, miljömässiga och andra viktiga faktorer betraktas för att förbättra 

organisationen och utformningen av arbetsuppgifter som gör det bättre för de anställda. 

Slutligen påpekar studien att organisationer och företag bör träna sina anställda i ergonomi för 

att de ska bli medvetna om de fördelar som finns med ergonomi och hur de kan härledas 

genom organisationens utformning.  

 

I en studie som undersökt hur arbetsskador skiljer sig inom ett amerikanskt företag har 

Mullins, Blair och Scott Dunlap (2019) lyft fram arbetstagarens roll, där forskarna belyser hur 

arbetstagare behöver vara en del av processen för att uppfylla de krav kring en säker 
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arbetsplats, där utbildning är en grundläggande förutsättning för framgång. Författarna 

poängterar att arbetstagare som har en negativ inställning till ett säkert arbete tenderar att ha 

en högre risk för arbetsskador. Författarna belyser även att arbetstagare som upplever stress 

eller ångest på arbetsplatsen i högre grad tenderar att återfinnas i statistiken över 

arbetsolyckor.  Däremot visar studien att de arbetstagare som har en positiv inställning för 

ergonomi och säkerhetsutbildning i mindre utsträckning är förknippade med arbetsrelaterade 

sjukdomar eller skador. Studien påvisar även att personer som arbetat mindre än fem år inom 

yrket i högre utsträckning drabbas av arbetsskador. 

 

4.3 Ergonomi undervisning i skolan- lärande 
Faktorer som innebära skador beskriver Kjellberg (2008, ss. 89–135) kan undvikas, genom att 

utföra lyft med goda ergonomiskt anpassade rörelse samt med god arbetsteknik. Faktorer som 

arbetsteknik, lyft och förflyttningsteknik är aspekter inom ergonomi, vilka kan leda till att 

arbetsskador kan undvikas. Kjellberg (ibid) poängterar även hur utbildning är en 

grundläggande faktor för att arbetsskador kan förhindras. Genom att ge individer god 

ergonomiundervisning i skolan kopplat mot deras blivande yrke kan möjligtvis vissa skador 

undvikas. Att planera undervisning som belyser faktorer kring god arbetsteknik med innehåll 

som Kjellberg även poängterar kan ge individer bättre förutsättningar i arbetslivet. Kjellberg 

(2008, s. 131) beskriver en punktlista av goda principer för arbetsteknik vid tunga lyft; 

•   Minska bördans vikt. 

•   Lyft bördan nära kroppen. 

•   Undvik att lyfta under knänivå eller över skuldernivå. 

•   Undvik att lyfta från en utgångsposition där bålen är extremt framåt böjd. 

•   Undvik att lyfta under samtidig vridning av ryggen. 

•   Undvik ryck. 

•   Använd tekniska hjälpmedel vid tunga lyft. 

•   Var flera som hjälps åt att lyfta vid tunga lyft. 

 

4.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen att varierande arbetsställning är att föredra 

för att minska de risker som stillasittande arbete innefattar. Arbeten där tunga lyft är en del av 

vardagen är det viktigt att arbetstagaren har kunskaper kring ergonomi för att utföra en 

korrekt rörelse i lyft. Även kunskaper och utbildning i hjälpmedel är en viktig del för de 
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ergonomiska anpassningarna på arbetsplatserna ska fungera. I flera studier som lyfts upp 

under kapitlet påvisas argumentet att utbildning inom ergonomi minskar risken för 

arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Avslutningsvis poängterar Skolinspektionen (2017) 

att det är av stor vikt att eleverna får möjligheten att utveckla sitt yrkeskunnande genom en 

helhet och sammanhang, där de ergonomiska kunskaperna för att minimera riskerna för 

skador kan vara en del.  
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5. Teoretiskt perspektiv 
Nedan beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som vi valt att använda oss av för att kunna 

analysera resultatet för studien. Valet av teori grundar sig i att undervisningen i skolan bör 

inrikta sig mer på ett salutogent perspektiv på hälsa. Däremot ska inte det patogena 

perspektivet uteslutas, utan synsätten bör komplettera varandra i undervisningen. 

5.1 Patogent synsätt 
Ett patogent synsätt (grekiska: patos=sjukdom) på hälsa tar utgångspunkt och fokuserar på det 

sjuka eller onormala istället för det friska.  Den mänskliga kroppen tenderar att inordnas i 

dikotomier som normal/onormal och sjuk/frisk. Karaktäristiskt för synsättet är att det är 

sjukdom istället för hälsa som står i fokus. En konsekvens av synsättet är att andra saker blir 

åsidosatta till exempel sociala och mänskliga handlingar (Quennerstedt, 2006, ss. 47–48). 

Antonovsky (2005, s. 31) beskriver att det patogenetiska synsättet ansluter sig till 

utgångspunkten att sjukdomar orsakas av baciller - kemiska, psykosociala eller 

mikrobiologiska. Vidare diskuterar författaren att ett beteendemönster förknippas med en 

sjukdom, till exempel att inlärd hjälplöshet bidrar till depression, istället för att ta hänsyn till 

olika faktorer som ofta är poängen.  Medin och Alexanderson (2000, s. 42–43) använder 

biomedicinska inriktningen på hälsa synonymt med det patogena synsättet och menar att 

människokroppen kan förstås som ett maskineri där alla livsbetingade funktioner samverkar. 

Hälsa kan tolkas in som ett tillstånd där maskinen (kroppen) fungerar och å andra sidan 

skador och/eller sjukdom kan ses som ett befinnande där maskinen (kroppen) inte fungerar. 

Kroppens optimala funktion är målet där åldrande, sjukdom och död ses som ett hinder.  

 
Det patogena/biomedicinska synsättet på hälsa lyfts fram av Quennerstedt (2006, s. 49) och 

kan kort sammanfattas som att; 

•   Det är det sjuka eller avvikande som fokuseras. 

•   Hälsa ses som ett tillstånd i frånvaro av sjukdom eller skada.  

•   Som sjukdom betraktas avvikelser från det normala tillståndet. 

•   Det är den biologiska aspekten av människan som kroppslig varelse som 

fokuseras. 

•   Hälsa ses som ett mål, ett statiskt tillstånd som man kan uppnå genom att 

undvika sjukdom.    
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Det patogena synsättet är dominerande inom sjukvården och medicinvetenskapen och har 

även dominerat i skolans hälsoarbete där frågeställningar som berör hygien, motion och 

livsmedel oftast diskuteras utifrån förebyggande och förhindrande av sjukdomar i framtiden 

(Quennerstedt, 2006, s. 48).  Kritik mot det patogena biomedicinska synsättet har lett fram till 

ett annat mer holistiskt synsätt vuxit fram, det vill säga det salutogena synsättet vilket lyfts 

fram i nästa kapitel.  

5.2 Salutogent synsätt 
Till följd av kritik mot det patogena/biomedicinska synsättet har det salutogena (grekiska: 

Salus=hälsa) synsättet vuxit fram. Synsättet bygger på en holistisk ansats där de fysiska, 

psykiska och sociala faktorerna har ett samband (Quennerstedt, 2006, s. 50). Likt 

Quennerstedt belyser Antonovsky (2005, s. 31) att det salutogenetiska synsättet ska hjälpa oss 

att tänka i termer av faktorer som befrämjar en riktning mot den friska polen. Där olika 

faktorer har en inverkan på rörelsen och poängen är samverkan mellan olika riskfaktorer 

istället för att fokusera på en enskild stressor. I praktiken innebär det att hälsa ur ett 

helhetsperspektiv påverkas vid hälsofrämjande aktiviteter, där även de psykiska och sociala 

aspekterna påverkas av en individs fysiska hälsa (Quennerstedt, 2006, s. 50). Medin och 

Alexandersson (2000, s. 46) menar att hälsa inom följande inriktning ses som något mer än 

frånvaro av sjukdom. Antonovsky (2005, s. 16) poängterar att synsättet utgår från hälsans 

ursprung där en helt annan fråga ställs till skillnad från det patogena synsättet; “varför 

hamnar människor vid den positiva polen i dimensionen hälsa-ohälsa, eller vad får dem att 

röra sig mot denna pol, var de än befinner sig vid ett visst tillfälle?”.  Quennerstedt (2006, s. 

51) förtydligar det genom “Det är alltså möjligt att vara sjuk, men ändå ha hälsa”. 

 
 Utgångspunkterna för teorierna blir i vad som bevarar och utvecklar människors hälsa och tar 

oftast avstamp i att hälsa är närvaro av det positiva till exempel livskvalitet och 

välbefinnande. Vidare poängterar Quennerstedt (2006, s. 50) att hälsa inte klassificeras som 

ett statiskt tillstånd utan som ett medel att uppnå andra saker i livet, där hälsa utifrån ett 

salutogent perspektiv kan påverkas av flera olika faktorer såsom sjukdomar, handlingar och 

resurser (fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska, religiösa). Nordenfelt beskriver även i 

Medin och Alexanderson (2000, s. 47) att hälsa karaktäriseras av individens förmåga till 

handling kontra individens oförmåga till handling.  

 
Quennerstedt (2006, s. 51) sammanfattar det salutogena synsättet kort genom; 
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•   Det som skapar och utvecklar hälsa fokuseras.  

•   Hälsa ses som en dynamisk process ”… always in the process of becoming”  

•   Hälsa är något mer, eller något annat än frånvaro av sjukdom. Man kan vara sjuk 

men ändå ha hälsa.  

•   Hälsa skapas av fysiska, psykiska och sociala faktorer i samspel.  

•   Människan betraktas som aktiv och handlande, och alltid i relation till sin 

omgivning.  

•   Hälsa ses som ett medel eller en förutsättning för att uppnå andra saker i livet. 

 
Likt det patogena synsättet är kroppen en central del för det salutogena synsättet, med 

utgångspunkten att den biologiska kroppen utgör en optimal funktion. Gränserna mellan 

biologiska och kulturella, kropp och själ samt mellan individen och omgivning löser upp och 

hälsa betraktas istället utifrån perspektivet vad som utvecklar livskvalitet och välbefinnande 

(Quennerstedt, 2006, s. 51). Trots att det salutogena synsättet förespråkas poängterar 

Antonovsky (2005, s. 40) att det patogenetiska synsättet inte skall överges, detta då det 

fortfarande är viktigt att arbeta vidare med behandling av cancer, och uppmärksammar 

stressrelaterade sjukdomars följder samt att sökandet efter nya mediciner fortgår. Antonovsky 

anser istället att de två olika synsättet skall ses som ett komplement till varandra. 

 

5.3 Hur teorin används  
Teorin används som ett hjälpmedel för att tolka resultatet. Genom en tolkning av elevernas 

svar i enkätundersökning kan ett patogent eller salutogent synsätt på undervisningen till viss 

del utläsas. Där svar som inte ger eleverna det helhetsperspektiv och sammanhang tolkas in 

som ett patogent perspektiv på undervisningen. Motsatsen blir ett salutogent perspektiv, vilket 

ger eleverna möjligheten att utveckla ett helhetsperspektiv och ett sammanhang med 

ergonomiundervisningen.   
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6. Metod 
Kapitlet bearbetar de olika metoderna som används i arbetet, undersökningar, etiskt 

övervägande samt kvantitativa enkätfrågor. 

6.1 Undersökningens urval 
Flera typer av urval, två utav dem är bekvämlighetsurvalet samt snöbollsurvalet som kan 

kopplas till urvalet för följande studie. Bekvämlighetsurvalet beskrivs som ett tillfällighets 

urval, vilket antyder på personer som är tillgängliga för forskaren. Bekvämlighetsurvalet kan 

även användas när en tillfällig möjlighet ges för forskaren att samla in data från olika 

respondenter. Vid bekvämlighetsurvalet behöver forskaren vara medveten om olika aspekter 

som bör diskuteras i metodkapitlet, slutgiltiga resultat samt generaliseringar vid enbart 

bekvämlighetsurvalet bör undvikas. Bekvämlighetsurvalet kan fungera som en språngbräda 

för vidare forskning inom ämnet (Bryman 2018, ss. 243–246).  

 

Snöbollsurvalet som till viss del efterliknar bekvämlighetsurvalet. Grundtanken med 

snöbollsurvalet är att forskaren försöker få kontakt med ett mindre antal människor som är 

relevanta för studien. När de första respondenterna har deltagit i studien får de sedan 

rekommendera nya respondenter och således byggs snöbollsurvalet på (ibid).  

 

I följande studie har vi gjort ett urval utifrån de 18 nationella gymnasieprogrammen som finns 

i Sverige, där vi valt ut bygg- och anläggningsprogrammet, fordon- och transportprogrammet, 

vård- och omsorgsprogrammet samt studieförberedandeprogram (samhällsvetenskapligt eller 

naturvetenskapligt program). Vidare utgick undersökningen från elever som läser årskurs 3 

samt att de skall ha läst klart kursen idrott och hälsa 1, med anledning att de efter genomförd 

kurs bör utvecklat förmågor och kunskaper kring ergonomi för att kunna svara på frågorna.  

 

6.2 Enkätundersökning 
Enkätundersökningar som en gammal metod vilket har funnits med mänskligheten sedan 

romartiden, då framförallt undersökningar användes för att ta reda på information kring 

befolkningen. Enkätundersökningar kan smalas av för att titta på specifika 

vetenskapsområden. Genom insamling av empiri inom exempelvis idrott och hälsa kan 

enkätundersökningar ge svar på komplexa frågor vilket berör praktiskkunskap eller olika 
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former av lärande som elever ska få med sig till sitt livslånga lärande (Brandl-Bredenbeck och 

Kämpfe, 2012, ss. 175–188). 

 

Likt Brandl-Bredenbeck och Kämpfe belyser Peters (2017, ss. 118–122) hur 

enkätundersökningar kan vara ett tillvägagångssätt för att ta fram data, vilket sedan kan 

sammanställas. Däremot finns det problematiseringar med enkäter, Peters betonar vikten av 

frågeställningen. Betydelsen av att använda sig av tydliga frågor som kopplas mot studiens 

syfte och frågeställningar. Invecklade frågor har en tendens att ge långa svar vilket kan göra 

det svårt att sammanställa data som tas in vid enkätundersökningar. Peters poängterar därför 

valet att använda sig av kryssfrågor vilket tydliggör enkätfrågans syfte samtidigt som 

sammanställning av data blir enklare.  

 

Vikten av väl konstruerade enkätfrågor är något som Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007, ss. 

82–87) diskuterar, frågor kan konstrueras på flera olika sätt. Däremot att konstruera frågor 

utifrån reliabilitet och validitet ger enkätundersökningen ett bättre djup. Reliabilitet begreppet 

belyser hur enkätfrågorna uppfattas på samma sätt, beroende på att de ställts till flera olika 

personer som deltar i studien. Validitets aspekten till enkätfrågorna är att enkätfrågorna 

besvarar de frågeställningar som ställts upp för studien så undersökningen kopplas till det 

ämnet som ska behandlas. Slutligen poängterar Björkdahl Ordell och Dimenäs (ibid) fördelar 

med att själv dela ut enkäten. Att vara nära till hands när undersökningen genomförs är bra då 

frågor möjligtvis kan uppstå och dessa kan besvaras av forskaren. Att själv vara delaktig och 

dela ut enkäten kan även motivera personer till att delta i studien, vilket kan minimera 

bortfallet i studien. 

 

6.3 Undersökningens genomförande 
Utifrån ovanstående urval kontaktades skolor via mejl som i första hand gick till rektorer för 

de utvalda programmen eller för skolorna, vilket berodde på att mejlen till enskilda lärare i 

större utsträckning är svårare att få ta del av. Informationsbrevet, se bilaga 2, skickades ut till 

skolor i Södra Sverige utifrån ett bekvämlighetsurval där avståndet till skolorna blev en 

avgörande faktor. Då urvalet för studien innefattar fyra olika gymnasieprogram användes 

databasen Gymnasium.se. Databasen användes som ett hjälpmedel för att komma i kontakt 

med skolor som undervisade i de berörda programmen.  
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Enkätundersökning som genomfördes innefattar övervägande slutna frågor där deltagarna ska 

kryssa det svarsalternativ som passar bäst in på dem. Undersökning är en självskattning på 

elevers egna uppfattningar i frågorna. Innan eleverna blev tilldelade enkäten presenterade vi 

oss inför klassen, därefter förklarades studien syfte samt att deras deltagande var frivilligt. 

Vid samtliga genomförande på de olika skolorna var forskarna på plats och delade ut 

enkäterna för att säkerställa att samtliga elever fick samma information inför genomförandet 

samt att Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007, ss. 82–87) poängterade att det kan motivera 

personer att delta i studien. 

 

I studien deltog 55 elever från bygg- och anläggningsprogrammet, 29 elever från fordon- och 

transportprogrammet, 27 elever från vård- och omsorgsprogrammet och slutligen 57 elever 

från studieförberedandeprogram. Totalt genomfördes studien på 168 elever i södra Sverige, av 

naturliga skäl skiljer sig antalet deltagare mellan programmen, vilket beror på att elevernas 

praktik är fördelat under olika perioder på terminen.  

 

6.4 Reliabilitet och validitet 
Begreppen validitet och reliabilitet diskuteras av Ejlertsson (2019, ss. 118–123), som 

innefattar säkerheten och kvaliteten i olika studier. För att validiteten i enkätundersökningar 

skall vara hög, är det av stor vikt att frågorna i undersökningen är korrekt formulerade för att 

mäta det som är avsatt att mätas. Ejlertsson (2019, s. 119) ger följande exempel på en fråga: 

 

Om vi vill veta hur många läkarbesök respondenterna har gjort vid en viss 

vårdcentral under en viss tidsperiod, kan vi inte ställa frågan: Hur många besök 

har du gjort vid vårdcentralen under de tre senaste månaderna? Besök vid en 

vårdcentral kan vara till distriktssköterskan, fysioterapeut etc. 

 
Genom ovanstående exempel visar Ejlertsson vikten av att frågeformuleringen utförs på ett 

korrekt sätt för att enkäterna skall samla in den data det avser. Författaren poängterar även att 

det inte är ett visst frågeformulär eller vissa frågor som valideras, utan att det är frågorna i 

relationen till syftet i studien.  

 

Reliabilitet förklaras av Ejlertsson (2019, ss. 121–123) genom den tillförlitlighet som frågorna 

i en enkät framhåller. Frågorna skall hålla en standard där respondenterna skulle ges möjlighet 

att svara på samma enkät flera gånger utan att resultatet förändras. Likt författaren beskrev för 
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validitet bygger även reliabilitet på hur frågorna ställs och är konstruerade. 

Sammanfattningsvis förklarar författaren Ejlertsson (2019, s.121):  

 

Reliabiliteten är hög om respondenterna i huvudsak ger samma svar vid båda 

mättillfällena. Om många svar är annorlunda vid det andra frågetillfället jämfört 

med det första, om överensstämmelsen är dålig, är reliabiliteten låg.  

 

Validiteten och reliabiliteten för följande studie kommer att utvecklas under diskussionen 

(9.1) där det mer ingående kommer beskrivas huruvida metoden i form av enkäter svarar för 

kvalitetsbegreppen.  

 

6.5 Bearbetning av enkäter 
Kvantitativa undersökningsmetoder beskrivs av Hale och Wakefield (2012, s. 322) genom att 

dela upp data i olika kategorier för att sedan arbeta med kategorierna mot det förbestämda 

frågeställningarna. Genom att presentera varje fråga i diagram tydliggörs resultatet och 

sambandet med studiens frågeställningar.  

 

Enkäterna har bearbetats med hjälp av två statiska datorprogram, MS Excel och SPSS 

(Version 25, IBM). Genom programmen har enkäterna sammanställts utifrån respektive fråga 

samt vilken programinriktning eleverna läst. Sammanställningen har sedan bearbetats till 

diagram som presenteras i resultatkapitlet. 168 enkäter har sammanställts till studien vilket 

sprider sig över fyra olika gymnasieprogram. Underlaget från respektive program har 

tydliggjorts tidigare i texten. 

    

6.6 Bortfallsanalys 
Bortfall där en person som finns med i urvalet för studien och som inte kan eller vill delta i 

undersökningen benämns som externt bortfall. Vid bortfall av enstaka frågor benämns det 

som internt bortfall. Det förstnämnda bortfallet kan inte ersättas med en annan individ, då 

hens egenskaper inte kan ersättas av en annan person med andra egenskaper. Däremot kan det 

interna bortfallet ersättas under förutsättningar att anledningen till bortfallet ligger utanför 

undersökningens frågeställningar (Ejlertsson, 2019, ss. 29–31).  
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Studiens externa bortfall är svårt att beräkna, vilket beror på att många elever under perioden 

för arbetet befinner sig ute på praktik och därmed inte kan delta i studien. Av följande 

anledning skiljer antalet deltagare mellan de olika programmen. Det finns även en skillnad 

mellan antalet deltagare, då det är större andel som läser studieförberedandeprogram och 

bygg- och anläggningsprogrammet än vård- och omsorg. I studien återfinns inget internt 

bortfall. 

 

6.7 Etiskt övervägande 
Undersökningar vilket involverar människor behöver uppfylla olika etiska krav från 

universitetets etiska kommitté eller statliga riktlinjer kring forskning (Wright och O ’Flynn, 

2012, ss. 67–78). Vetenskapsrådet (2017) har tagit fram fyra huvudkrav som skall följas vid 

undersökningar i syfte att skydda informanterna, vilka även Hwang och Nilsson (2011, s. 87) 

skriver om. De fyra huvudkraven eller etiska kodexen innefattar informationskrav, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekraven. Vetenskapsrådet (2017) 

beskriver innebörden av de fyra huvudkrav som svarar för individskyddskravet. 

Informationskravet innebär att individer som deltar i studie blivit informerade om studiens 

syfte, hur den kommer användas samt vilken betydelse deras inverkan har för studien. För 

denna studie togs det hänsyn till detta krav i följebrevet som skickades ut till skolor, även 

tydliggjordes ute på skolorna. Samtyckeskravet innebär att den tillfrågade individen har 

makten själv att bestämma om hen vill delta i studien eller inte. Konfidentialitetskravet 

bygger på att personuppgifter behandlas på ett sådant sett att ingen oberörd eller utomstående 

kan ta del av informationen. I vårt fall tas det hänsyn till det genom att svaren enbart kommer 

att presenteras i tabellform samt att svaren inte kommer kunna kopplas samman med skolor 

eller enskilda elever. Slutligen är det nyttjandekrav som innebär att det insamlade materialet 

enbart kommer att användas för att besvara studiens syfte.    

 

Samtliga av de ovanstående krav tar studien hänsyn till genom att informera rektorerna och 

lärarna vad studien innebär för att de skall godkänna att eleverna får delta i studien. Väl ute på 

skolorna informeras eleverna om studien syfte samt att deras svar endast kommer användas 

för att besvara studiens syfte, även att deras svar inte kommer kunna återknytas till dem. 

Slutligen poängterades att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta deltagandet om 

de vill.  
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7. Resultat 
Kapitlet bearbetar och presenterar resultatet som synliggjorts av enkäterna. Kapitlet är 

uppdelat i två delar för att se tydliga skillnader mellan frågeställningarna. I tabellerna 

synliggörs resultatet utifrån två olika färger grön och röd. Den gröna nyansen symboliserar 

ett positivt svar och den röda nyansen som ett mindre positivt svar. 

7.1 Hur uppfattar elever ergonomiundervisning i skolan? 

7.1.1 Vilken omfattning har ämnet idrott och hälsa 1 lyft upp ergonomi under din 
skolgång? 
Resultatet visar att 83,6 procent av eleverna som läser de studieförberedande programmen 

anser att undervisningen i ergonomi sker i mycket liten utsträckning eller ingen undervisning 

alls. De yrkesförberedande programmen visar en annan åsikt, där majoriteten uppfattar att 

undervisningen varit en del eller väldigt mycket av ämnets undervisning. Tydligare skillnad 

mellan programmen synliggörs i figur 1 nedan.  

 
Figur 1: Elevers uppfattning av i vilken omfattning ämnet idrott och hälsa lyft upp ergonomi. 
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7.1.2 Har du förståelse vad begreppet ergonomi innebär? 
Elevernas förståelse för begreppet ergonomi är högre i de yrkesförberedande programmen där 

72,7 procent av eleverna som läser bygg- och anläggningsprogrammet visar på att de absolut 

har en förståelse för begreppets innebörd. Fordon och transportprogrammet visar liknade 

förståelse för begreppets innebörd. Vård och omsorg har en lägre uppfattning där 22,2 procent 

av eleverna svarat att de absolut har en förståelse för begreppets innebörd. Av de elever som 

läser ett studieförberedande program anser 10,5 procent av de tillfrågade eleverna att de har 

en förståelse för begreppet.  

 
Figur 2: Elevers förståelse för begreppet ergonomi. 
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7.1.3 Anser du att ergonomi är viktigt och bör lyftas fram mer i skolan? 
I frågan som behandlar huruvida eleverna anser att ergonomi är viktigt samt om det bör lyftas 

fram i skolan är huvuddelen av eleverna överens att det absolut eller förmodligen bör ta plats i 

undervisningen. Resultatet visar att några elever från respektive program är tveksamma eller 

absolut inte tycker ergonomi bör ta plats i undervisning, vilket skiljer sig från majoriteten av 

eleverna.  

 
Figur 3: Elevernas uppfattning huruvida ergonomi är en viktig del av deras undervisning. 
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7.1.4 Har läraren varierat sin ergonomiundervisning så det ska passa ditt blivande yrke 
eller studie? 
Resultatet för frågan huruvida läraren varierat och programinfärgat ergonomiundervisningen i 

ämnet idrott och hälsa 1 skiljer sig mellan de olika programinriktningarna. De 

studieförberedande programmen är övergripande överens om att ergonomiundervisningen inte 

alls eller mycket lite speglar deras framtida yrke eller vidare studier. Yrkesförberedande 

program är av uppfattningen att undervisningen varieras en del för att möta deras framtida 

yrkesval. Resultatet visar att 20 procent av eleverna som läser bygg- och anläggning samt 

29,6 procent av eleverna från vård- och omsorg anser att undervisning i ergonomi anpassas 

mycket lite eller inte alls till deras framtida yrke.   

 
Figur 4: Elevers uppfattning av programinfärgning av ergonomiundervisningen. 
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7.2 Hur anser elever att de får en ergonomiundervisning i idrott och hälsa 
som kan hjälpa dem att förebygga arbetsskador i sitt framtida yrke? 

7.2.1 Anser du att det varit tillräckligt med undervisningstimmar inom ergonomiområdet? 
I frågan huruvida eleverna anser att det varit tillräckligt med undervisningstid i ergonomi är 

resultatet uppdelat mellan studieförberedande och yrkesförberedande programmen. Resultatet 

för de förstnämnda programmen har majoriteten svarat att de absolut inte eller är tveksamma 

till att det varit tillräckligt med undervisningstid inom ergonomiområdet. Resultatet för de 

yrkesförberedande programmen har övervägande andel av eleverna svarat att det förmodligen 

varit tillräckligt med undervisningstimmar inom området. Däremot visar resultatet att det 

finns elever som är tveksamma till om undervisningstiden varit tillräcklig inom samtliga 

yrkesförberedande program.  

 
Figur 5: Elevers uppfattning huruvida undervisningstiden i ergonomi varit tillräcklig. 
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7.2.2 Skulle du kunna uppskatta hur många undervisningstimmar i idrott och hälsa 1 som 
handlat om ergonomi? 
Resultatet för följande fråga visar på att undervisningstiden för området ergonomi inom de 

studieförberedande programmen varierar, där 45,6 procent av eleverna svarat 0 timmar och 

42,1 procent av eleverna svarat 1–2 timmar. I de yrkesförberedande programmen har 

huvuddelen av eleverna svarat 3–4 timmar eller mer än 5 timmar, däremot finns det en stor 

andel som även svarat 1–2 timmar. Inom vård- och omsorgsprogrammet har 14,8 procent av 

eleverna uppskattat undervisningstiden till 0 timmar och 48,1 procent till 1–2 timmar. 

 
Figur 6: Elevernas uppskattning av undervisningstid inom ergonomiområdet i ämnet idrott och hälsa 1. 
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7.2.3 Reflekterar du kring ergonomi och hur det kan påverka ditt framtida yrke? 
Resultatet visar att eleverna som läser de yrkesförberedande programmen i högre utsträckning 

reflekterar kring ergonomi och hur det kan komma att påverka deras framtida yrke. Resultatet 

visar även att det finns elever som inte reflekterar kring ergonomi kopplat till deras framtida 

yrke inom de programinriktningarna. Majoriteten av eleverna som läser de studieförberedande 

programmen reflekterar inte alls eller mycket lite kring ergonomi och hur de kan påverka 

deras framtida yrke.  

 
Figur 7: Elevernas reflektion och uppfattning kring ergonomi kopplat till framtida yrke. 
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7.2.4 Anser du att ergonomiundervisning ska spegla ditt blivande yrke? 
I frågan huruvida undervisningen i ergonomi ska spegla elevernas framtida yrke svarar 

majoriteten av de som läser yrkesföreberberedande program att undervisningen absolut eller 

förmodligen bör spegla deras yrkesval. Resultatet för frågan hos de elever som läser 

studieförberedande program är tämligen delad. Där har 40,4 procent av eleverna har svarat att 

de är tveksamma till att undervisningen ska spegla deras blivande yrke och 13,5 procent av 

eleverna anser att undervisningen absolut inte ska det. Inom samma programinriktning svarar 

42,3 procent av eleverna att det förmodligen anser att undervisningen ska spegla deras 

framtida yrke och 3,8 procent av eleverna uppger att ergonomiundervisningen absolut ska 

spegla deras blivande yrke. 

 
Figur 8: Elevernas uppfattning om ergonomiundervisningen bör spegla deras framtida yrke. 
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7.2.5 Tror du undervisning inom ergonomi kommer hjälpa dig i ditt framtida yrke? 
Resultatet för frågan som berör elevernas egna uppfattning kring om ergonomiundervisning 

kan hjälpa dem i deras framtida yrke har majoriteten i samtliga program svarat ja absolut eller 

ja förmodligen. I de studieförberedande programmen har 21,1 procent av eleverna svarat att 

de är tveksamma i frågan, vilket är en högre andel än de yrkesförberedande programmen.  

 

 
Figur 9: Elevernas uppfattning huruvida ergonomiundervisningen kan komma att hjälpa dem i deras framtida yrke. 
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7.2.6 Anser du att det finns en risk för arbetsskador i ditt framtida yrke och tror du det kan 
motverkas med ergonomiundervisning? 
I resultatet för frågan kring risker för arbetsskador i framtida yrkesval och huruvida 

undervisning i ergonomi kan motverka dem är huvuddelen av eleverna från samtliga program 

överens att det absolut eller förmodligen kan motverkas med utbildning. I de 

studieförberedande programmen har 21,2 procent av eleverna svarat att de är tveksamma och 

7,7 procent av eleverna svarat att det absolut inte finns risker för arbetsskador i deras framtida 

yrke och att det inte kan motverkas med ergonomiundervisning.  

 

 
Figur 10: Elevernas uppfattning kring arbetsskador inom deras blivande yrke och om det kan motverkas med hjälp av 
ergonomiundervisning. 
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8. Analys och diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur elever uppfattar ergonomiundervisningen i skolan 

samt om de anser att de får med sig tillräckliga kunskaper för sitt framtida yrkesval. I 

följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras samt metoden för undersökningen. 

Slutsatserna av resultatet är att det finns en bristande kunskap kring ergonomi begreppet i 

studieförberedande program. Den andra slutsatsen är att eleverna anser ergonomi är en 

viktig del utav utbildningen och något som kan utveckla eleverna till goda arbetstagare i 

deras framtida yrkesval. Samtidigt syns en stor skillnad mellan studieförberedande och 

yrkesförberedande program.  

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Hur uppfattar elever ergonomiundervisning i skolan? 
Resultatet för följande frågeställning visar att elever som läser de studieförberedande 

programmen i större uppsträckning uppfattar undervisningen i ergonomi som bristande och 

har därmed ingen förståelse kring begreppets innebörd. De berörda eleverna uppfattar att 

undervisningen i ergonomi inte sker i ämnet och därmed varieras inte undervisningen efter 

deras yrkes- och studieval. Däremot visar resultatet att eleverna tycker att ergonomi är viktigt 

för deras framtida yrkesval och att undervisning för ämnesinnehållet bör bedrivas i större 

utsträckning. I de yrkesförberedande programmen har eleverna en annan förståelse för 

begreppet, där majoriteten av eleverna har en förståelse kring begreppets innebörd. Eleverna 

anser även att lärarna inom programmen varierar undervisningen för att eleverna skall 

utveckla en kunskap för ergonomi.  

 

Utbildning i ergonomi utvecklar deltagares ergonomiska kunskaper och attityden kring arbetet 

förändras till det positiva poängterar Harrington och Walker (2004), där utbildning inom 

ämnet minskade arbetsrelaterade skador på jobbet i deras studie. Att utbildning kan minska 

arbetsrelaterade skador svarar resultatet från ovanstående studie inte på, däremot visar 

Mullins med flera (2019) i sin studie att en positiv inställning för begreppet och utbildning i 

sin tur bidrar till en minskad risk för arbetsskador. Ovanstående resultat visar att 

studieförberedande program har en bristande förståelse för begreppets innebörd, vilken i sig 

kan innebära en ökad risk för arbetsrelaterade skador och sjukdomar i framtiden. Elever i de 

studieförberedande programmen ges inte heller möjligheten att utveckla den förståelse för 

begreppet och det helhetsperspektivet som kan vara en hjälpande del i de framtida arbets- och 
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studielivet. Eleverna blir inte förberedda för sitt kommande yrkesval som Skolverket (2011a) 

poängterar i examensmålen att samtliga elever skall vara efter avslutad gymnasial utbildning. 

Skolverket (2011c) belyser även det livslånga lärandet där studieförberedande program inte 

får med sig det holistiska perspektivet på ergonomi kopplat till hälsa, utifrån ovanstående 

resultat. Resultatet visar att de yrkesförberedande programmen ges möjlighet att utveckla de 

verktygen för att få en förståelse och uppfattning för begreppet. I och med undervisning som 

sker i ett sammanhang kopplat till deras framtida yrkesval förstärks möjligheterna att eleverna 

förstår och tar med sig undervisningens innehåll efter avslutad utbildning, och undervisningen 

har bidragit till elevernas livslånga lärande. 

 

Likt studiens resultat visar Skolinspektionen (2017) granskning på liknade tendenser. 

Granskningen visar att det är främst bygg och anläggningsprogrammet som ger eleverna 

möjligheten att utveckla det holistiska perspektivet på ergonomi samt en uppfattning av 

begreppet i sin helhet. Å andra sidan visar resultatet i ovanstående studie att även fordon- och 

transport samt vård- och omsorg ger eleverna den möjligheten att utveckla helhetsperspektivet 

på ergonomi och låter eleverna utveckla det salutogena perspektivet i undervisningen 

(Quennerstedt, 2006). 

 

Genom ergonomiundervisning i skolan utifrån ett holistiskt perspektiv, diskuterar Olabode, 

med flera (2017) hur ergonomiundervisning kan gynna individer. Där en förståelse för 

begreppet kan innebära en förbättring för organisationen och utformning av arbetsuppgifter 

för individer. Skolverket (2011b) tar tydligt upp ergonomiundervisning kopplat till arbets- 

och studiemiljö i kursplanen och bör därmed vara en naturlig del av samtliga elevers 

utbildning. Däremot visar resultatet brister i elevers kunskaper för begreppet, framförallt inom 

studieförberedande program. Följande resultatet kan innebära en svårighet för de individerna i 

framtiden då Olabode med flera (2017) belyser att medveten kring ergonomi innebär flera 

fördelar som kan härledas genom organisationens utformning.  

 

Att tydliggöra lärprocesser där eleverna kan se undervisningens innehåll som en helhet kan 

det bidra till elevernas livslånga lärande, vilket de kan ta del av när de kommer ut i 

arbetslivet. Att förbereda eleverna på ett sådant sätt kan kopplas med det Quennerstedt (2006) 

som skriver om salutogent och patogent synsätt på hälsa. Det salutogena synsättet kring 

ergonomi och hälsa synliggörs på de yrkesförberedande programmen där eleverna utvecklar 

en helhetssyn kring ergonomi och hur det kan påverka deras framtida yrkesliv.  
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Att studieförberedande program inte hade samma positiva inställning kring 

ergonomiundervisning kan bero på flera faktorer. Elevernas uppfattning av antalet 

undervisningstimmar och varierande yrkesval efter studenten kan bidra till att läraren har 

svårt att variera sin undervisning för att bemöta samtliga elever, vilket i sin tur leder till att det 

är en svårighet att verklighets anknyta undervisningen. Utifrån resultatet som presenterats 

tidigare syns det att studieförberedande elever inte har samma kunskap och förståelse kring 

ergonomi begreppet som yrkesförberedande. Däremot är det svårt att säga ifall ansvaret ligger 

på idrottsläraren eller hos eleverna.   

8.1.2 Hur anser elever att de får en ergonomiundervisning i idrott och hälsa som kan 
hjälpa dem att förebygga arbetsskador i sitt framtida yrke? 
Resultatet för studien visar att studieförberedande program inte anser att de får tillräckligt 

med undervisningstid i ergonomi, där de uppskattar undervisningstiden till 0–2 timmar under 

hela idrott och hälsa 1. Eleverna i de yrkesförberedande programmen anser huvuddelen av de 

tillfrågade att de får med sig tillräckligt med undervisningstimmar, som de uppskattar till 3–4 

timmar eller mer än 5 timmar. Vidare anser samtliga program att ergonomiundervisningen är 

ett viktigt undervisningsmoment och är något som kan förhindra eller förebygga 

arbetsrelaterade skador eller sjukdomar i deras blivande yrkesval. Att ämnesinnehållet är en 

viktig del speglas även i Skolverkets (2011a, 2011b, 2011c) kursplan, läroplan samt 

examensmål.  

  

Resultatet (figur 9 och 10) som belyser den andra frågeställningen är majoriteten av eleverna i 

de olika programmen överens. Den överhängande delen av eleverna anser att undervisningen 

inom ergonomi kan hjälpa dem i deras framtida yrkesval. Många av eleverna är även 

medvetna om att det finns risk för arbetsskador inom deras yrkesval där de även tror att det 

kan motverkas med ergonomiundervisning. Liknade resultat belyste även Mullins med flera 

(2019) samt Harrington och Walker (2004) där forskning genomförd på arbetsplatser och inte 

i skolverksamhet, däremot påvisar resultatet hur utbildning i ergonomi mynnade ut i färre 

arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Att undervisning och utbildning i skolans verksamhet 

inom ergonomi utvecklar elevers förståelse för vardagliga ergonomiska anpassningar vilket 

poängteras av Heyman och Dekel (2008). Heyman och Dekel beskriver hur ansvaret för 

ergonomiundervisning inte enbart bör ligga på idrottsläraren, utan bör vara ett ansvarsområde 

hos alla personer i barn och ungdomars uppväxt, inte minst i skolans verksamhet. 

Ovanstående resonemang innefattas i det salutogena perspektivet (Quennerstedt, 2006; 

Antonovsky, 2005) där en helhet presenteras och bör vara en grund i all undervisning.   
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Utifrån resultatet påvisas en kort undervisningstid, med få antal timmar vilket berör 

ergonomiundervisning. Dock skall det beaktas att enkäten är en självskattning av eleverna och 

undervisningstiden kan skilja från lärarens planering. Skillnaden i undervisningstimmar 

kontra Skolverkets (2011b) kursplan som poängterar ergonomi i förhållande till arbets- och 

studiemiljö i både det centrala innehållet, ämnets förmågor samt kunskapskraven borde de 

upplevda undervisningstimmarna varit fler. Likaså är resultatet i figur 2 intressant av den 

anledning att begreppet bör vara bekant för samtliga elever som läser idrott och hälsa 1 och 

inte vara beroende av vilket gymnasieprogram eleverna läser. Däremot bör och ska 

undervisningen skilja sig för att möta elevernas framtida yrkesval och studiemiljö, likt 

Skolverket (2011b) visar på i kursplanen. 

 

Eleverna visar en positiv inställning till undervisning och utbildning i ergonomi för att 

förebygga arbetsskador i deras framtida yrke. Inställningen visar på ett hälsofrämjande 

perspektiv, vilket kan kopplas mot Quennerstedt (2006) och Antonovskys (2005) salutogena 

synsätt på hälsa. Elevernas positiva inställning för att utbildning inom ergonomi kan 

förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar är en indikator på studien som beskrivits 

tidigare. Där Mullins med flera (2019), i sin studie påvisade att de med positiv inställning till 

ergonomi och säkerhetsutbildningar i mindre utsträckning råkar ut för arbetsskador. Även 

Kjellberg (2008) poängterar att ergonomiutbildning är en grundläggande aspekt för att 

förebygga och förhindra arbetsskador. Risken för arbetsskador är som störst mellan åldrarna 

16–29 år (Arbetsmiljöverket, 2019). Ergonomiundervisning i gymnasieskolan är i och med 

det ännu viktigare då gymnasieelever är i följande riskgrupp och har ett helt arbetsliv framför 

sina fötter.  

 

Eftersom eleverna är i följande riskgrupp tenderar elever från studieförberedande program 

utifrån studiens resultat att få en undervisning som saknar ett sammanhang och ett 

helhetsperspektiv på ergonomi, hälsa samt framtida arbetsmiljö. Att eleverna inte får utveckla 

det kan tolkas in som ett patogent perspektiv som Quennerstedt (2006) och Antonovsky 

(2005) belyser tidigare i studien. Där hälsa istället tolkas som ett statiskt tillstånd istället för 

att se hälsa utifrån ett holistiskt perspektiv med hänsyn från flera dimensioner. Till skillnad 

från de yrkesförberedande programmen som tenderar att ta hänsyn till fysiska, psykiska och 

sociala aspekter, likt stress, lyfttekniker och den sociala arbetsmiljön och därmed utveckla ett 

salutogent perspektiv.  
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Vidare kan det diskuteras huruvida programinriktningarnas examensmål spelar in för hur 

undervisningen i ergonomi bedrivs. Enligt Skolinspektionens (2017) granskning visade det 

sig att undervisningen i kärnämnena inte ger eleverna den helhetsbilden av programmen som 

önskas. Där lärare i förhållandevis liten del tar hänsyn till elevernas olika programinriktningar 

i flera ämnen och inte enbart i idrott och hälsa 1. Däremot finns ergonomi begreppet med i 

examensmålen och kommentarmaterialet som Skolverket (2011a) presenterar i de 

yrkesförberande program som studien innefattar, däremot benämns det inte för de 

studieförberedande programmen. Av följande anledning kan det även påverka att de 

yrkesförberedande programmen i högre utsträckning svarat positivt i studiens frågor, vilket 

innebär att eleverna ges en helhetsbild inom ergonomiområdet som Skolinspektionen (2017) 

poängterar att skolor ska ge eleverna. Följande aspekt försvarar inte att eleverna från 

studieförberedande program har svårigheter med begreppets innebörd med hänsyn till idrott 

och hälsas kursplan. 

 

8.2 Metoddiskussion 
Utifrån studien syfte och frågeställningar genomfördes en enkätundersökning, med slutna 

frågor. Anledning till de valda frågorna är likt Brandl-Bredenbeck och Kämpfe (2012, ss. 

175–188) beskriver är att de är enklare för forskaren att sammanställa samt att de är enklare 

för respondenterna att besvara. Däremot ger enkätundersökningar av detta slag ett mindre 

djup och förståelse för respondenternas valda svar, till skillnad om intervjuer genomförts med 

elever. Det valda syftet och metoden är ett val för studien, då en större mängd data kan samlas 

in genom enkätundersökningarna. Vidare valdes en enkätundersökning frågor med 

förbestämda svarsalternativ i form av kryssfrågor, vilket underlättar för respondenterna 

samtidigt är det lätta för forskaren att summera och analysera svaren (Brandl-Bredenbeck och 

Kämpfe, 2012). 

 

I studien genomfördes 168 enkäter. En möjlig förändring för att få ett bredare och större 

resultat hade kunnat vara att genomföra en digital enkätundersökning, däremot är det inte 

säkert att det skulle förändra resultatet. Många av de tillfrågade skolorna meddelade att 

eleverna befann sig ute på praktik. Björkdahl Ordell och Dimenäs (2007, ss. 82–87) 

poängterar även att det kan motivera elever att delta om forskarna är på plats vid 

undersökningen, vilket avgjorde valet av undersökningsmetod.  
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Då tidigare forskning inom området är bristfällig är valet av en kvantitativ undersökning en 

fördel då det ger en översiktlig bild hur elever uppfattar ergonomiundervisning i skolan. 

Däremot är det en begränsning för den kvantitativa studien att resultatet saknar det djup som 

en kvalitativ undersökning hade gett. Validiteten och reliabiliteten för studien är 

förhållandevis hög, då frågorna har bearbetats för att kopplas mot studien syfte och 

frågeställningarna, vilket poängteras av Ejlertsson (2019) en avgörande faktor. För att öka 

tillförlitligheten för studien kan en pilotstudie genomföras, av praktiska skäl har det inte 

genomförts till studien.  
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9. Sammanfattning 
Studien som presenterats i arbetet har haft sin utgångspunkt hur elever på gymnasiet uppfattar 

ergonomiundervisningen i idrott och hälsa 1. Genom enkätundersökningen har olika mönster 

synliggjorts för att se skillnader mellan elever och olika program.  

 

Ergonomiundervisning är något som elever i årskurs tre på gymnasiet bör känna till, 

ergonomiundervisning finns med i det centralt innehåll för idrott och hälsa 1, vilket lyfts fram 

av Skolverket tidigare i arbetet. I kapitlet tidigare forskning har även andra aspekter 

diskuterats, hur ungdomar idag i högre utsträckning är inblandade i arbetsolyckor. Studier 

från arbetsplatser poängterar hur detta kan undvikas genom utbildning och då framför allt 

inom ergonomi. I kapitlet beskrivs även hur olika typer av yrken har olika problemområden, 

vilket innebär att lärare i idrott och hälsa 1 bör försöka variera sin undervisning inom 

ergonomi så den stämmer överens med elevernas framtida yrke.  

 

Utifrån studiens frågeställningar samt enkätundersökningen ges en bild hur 

ergonomiundervisningen skiljer sig hos elever, framförallt mellan elever som läser olika 

program. Utifrån studiens enkätundersökning syns en tydlig skillnad mellan 

studieförberedande program och yrkesförberedande program vilket har presenterats i 

resultatet. 

 

Frågeställningarna som studien utgår ifrån, hur uppfattar elever ergonomiundervisning i 

skolan har genom enkätundersökningen blivit besvarad. Där eleverna uppfattar 

ergonomiundervisningen olika beroende på ifall de läser ett studieförberedande eller 

yrkesförberedande program. Vidare visar resultatet för den andra frågeställningen att eleverna 

som läser yrkesförberedande program i större utsträckning får den utbildning de behöver för 

att förebygga framtida yrkesskador.  

 

Studiens resultat påvisar att ergonomiundervisning kan utvecklas och ge eleverna tydligare 

helhetsbild och verklighetsanknytning till deras framtida yrkesval. Vidare visar resultatet att 

de yrkesförberedande programmen har kommit längre med att undervisningen i ergonomi 

kopplas till deras yrkesval. Däremot syns inte denna koppling i de studieförberedande 

programmen, där även begreppet är oklart för eleverna.  
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9.1 Vidare forskning 
Under arbetes genomförande har det uppmärksammats ett tomrum kring forskning som berör 

ergonomi i skolan. Vidare forskning inom området är av behov för att undervisningen inom 

området skall vidareutvecklas. Studier som behandlar lärarens perspektiv på 

ergonomiundervisningen skulle även ge en intressant inblick, då ovanstående studie fokuserar 

på elevernas perspektiv. Även av anledning att ergonomi är tydligt framskrivet av Skolverket 

(2011b) i kursplanen för idrott och hälsa 1 och bör ge ett större avtryck i undervisningen än 

vad resultatet visar i studien.  

 

Då forskningsområdet är begränsat finns det många obesvarade frågor inom området. 

Undersökningar som innefattar ergonomiundervisning i skolan bör forskare belysa mer då 

frågan inte enbart är intressant för lärare i idrott och hälsa, utan för samhället i stort. Med 

anledning till att ergonomiundervisning kan förebygga arbetsrelaterade skador och sjukdomar.  
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Bilagor 
Enkätformulär 
1. Vilken omfattning har ämnet idrott och hälsa lyft upp ergonomi under din skolgång? 
 
Inget alls Mycket lite En del  Väldigt mycket 
    
 
2. Anser du att det har varit tillräckligt med undervisningstimmar inom ergonomiområdet? 
Ja absolut Ja förmodligen Nej tveksamt Nej absolut inte 
    
 
3. Skulle du kunna uppskatta hur många undervisningstimmar i idrott och hälsa som handlat 
om ergonomi. 
0 timmar 1 till 2 timmar 3 till 4 timmar Mer än 5 timmar 
    
 
4. Har du förståelse kring vad ergonomi begreppet innebär? 
Ja absolut Ja förmodligen Nej tveksamt Nej absolut inte 
    
 
5. Anser du att ergonomi är viktigt och bör lyftas fram mer i skolan? 
Ja absolut Ja förmodligen Nej tveksamt Nej absolut inte 
    
 
6. Reflekterar du kring ergonomi och hur det kan påverkas i ditt framtida yrke? 
Inget alls Mycket lite En del Väldigt mycket 
    
 
7. Anser du att ergonomiundervisning ska spegla ditt blivande yrke? 
Ja absolut Ja förmodligen Nej tveksamt  Nej absolut inte 
    
 
8. Tror du undervisning inom ergonomi kommer hjälp dig i ditt framtida yrke? 
Ja absolut Ja förmodligen Nej tveksamt Nej absolut inte 
    
 
9. I vilka ämnen i skolan har läraren lyft fram ergonomi i undervisning? (under alla dina 
skolår) 
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10. Har läraren varierat sin ergonomiundervisning så det ska passa ditt blivande yrke eller 
studie? 
Inget alls Mycket lite En del Väldigt mycket 
    
 
 
11. Anser du att det finns risk för arbetsskador i ditt framtida yrke och tror du det kan 
motverkas med ergonomiundervisning? 
Ja absolut Ja förmodligen Nej tveksamt  Nej absolut inte 
    
  
12. Har du något ytligare du vill lägga till kring ergonomi kan du skriva det nedan. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 


