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Sammanfattning 
I denna studie har vi undersökt om utformningen av den fysiska arbetsmiljön har 

någon betydelse för lärandet. Arbetsmiljön är en allmän fråga som berör de flesta av 

oss dagligen i olika sammanhang och situationer. Alla tolkar saker olika samt lär sig 

på olika sätt, den fysiska miljön uppfattas också på olika sätt utifrån den aktivitet som 

utförs. 

På en arbetsplats skall arbetet anpassas till människan och inte tvärtom. 

Arbetsmiljöverket har stiftat olika regelverk för hur detta ska fungera. Det är av 

betydelse att det finns resurser av läromedel och utrustning som fungerar för att 

utföra sina arbetsuppgifter samt att den fysiska arbetsmiljön är väl underhållen och 

anpassad efter vad som ska utföras i verksamheten.  

Metoden vi använde oss av i vår datainsamling var litteraturstudier för att få en 

vetenskaplig grund till arbetet. Vi genomförde även en kvantitativ enkätundersökning 

på gymnasieelever som studerar på fem olika yrkesförberedandeprogram i årskurs 

två. Eleverna fick svara på en enkät när de kom tillbaka från sin arbetsplatsförlagda 

utbildning för att kunna göra en jämförelse av lärandemiljön i skolan kontra 

praktikplatsen. Flertalet av eleverna har läst kursen Arbetsmiljö och säkerhet som är 

på 50 poäng och får därigenom kunskap om arbetsmiljö.   

Resultatet av denna undersökning visar att det är flera faktorer som påverkar elevers 

lärandemiljö. I både litteraturstudier och enkätundersökningen kom vi fram till att 

koncentration, prestation, motivation och trivsel påverkas av den fysiska miljön på 

olika sätt. Ljud, ljus, ventilation, läraren, att man äter rätt och vid rätt tillfällen är 

andra påverkande faktorer som vi belyser i denna rapport. Avsaknad av värme under 

den kalla årstiden är en faktor som flera elever ansåg har stor betydelse. Att frysa 

under lektionstid är inte gynnsamt för lärandet var en av kommentar som vi fick i vår 

enkätundersökning. Det visade sig också att man som elev har dålig kunskap om vem 

man vänder sig till i arbetsmiljöfrågor.  

För att utveckla kunskapen om arbetsmiljö skulle det vara önskvärt med en tidig 

introduktion i detta ämne, redan i början av årskurs ett och att ämnet får sätta sin 

prägel på alla de tre år som eleven vistas på gymnasieskolan. Även ökat samarbete 

mellan skolan och elevernas praktikplats i arbetsmiljöfrågor kunde vara en bra 

investering i elevernas kunskap. 



 

Summary 
In this study we have investigated if the design of the physical environment has an 

impact on learning. The work environment is a general issue affecting most of us 

every day in different contexts and situations. Everybody interprets things differently 

and learn in different ways, the physical environment is also perceived differently 

based on the activity performed.  

In a workplace, the work should be adapted to the workers and not the other way 

around. The Work Environment Authority has stipulated different regulations on how 

this should be accomplished. It is significant that there are material resources and 

equipment that function to carry out their duties, and that the physical working 

environment is well maintained and suited to the task at hand. 

The method for getting a scientific base for our paper was collecting data from 

literature studies. We also conducted a quantitative survey of high school students, 

who study at five different vocational programs in year two. When they returned 

from their workplace-based training, students were asked to answer a questionnarie 

where they could do a comparison of the learning environment in schools versus the 

internship. The majority of students have taken the course Work and safety that is 

consists of 50 points and where the students learn about the work environment..  

The results of this survey show that there are several factors affecting pupils' learning 

environment. In both literature studies and survey, we concluded that the 

concentration, achievement, motivation and job satisfaction is affected by the 

physical environment in different ways. Sound, lighting, ventilation, the teacher, 

eating right and at the right times are confounding factors that we highlight in this 

report. Lack of heat during the cold season is a factor that many students felt was 

important. Freezing during class is not conducive to learning was one of the 

comments we received in our survey. It also appeared that the students have little 

knowledge of who to turn to the regarding health and safety issues.  

To develop knowledge of a healthy work environment, it would be desirable to have 

an early introduction to this subject. Preferably at the beginning of first grade so that 

the subject may make its mark on all the three years students spend in high school. 

Increased collaboration between the school and pupils 'work experience in 

occupational safety and health could also be a good investment in the students' 

knowledge. 



 

Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka om det finns någon betydelse av den fysiska 

arbetsmiljön i förhållandet till lärandet. Undersökningen är gjord med hjälp av 

litteraturstudier och enkäter som besvarats av elever på fem yrkesförberedande 

program i årskurs två.  I resultatet framkom elevernas syn på skolans och den 

arbetsplatsförlagda utbildningens fysiska lärandemiljö. Exempel på förhållanden som 

eleverna uppmärksammade var ventilation, ljus, måltidsmiljön och läraren. Enligt 

litteraturstudierna var det ett flertal faktorer i den fysiska arbetsmiljön som påverkar 

lärandet såsom ljud, ljus, ventilation och underhållsskicket av arbetsmiljön. 

Nyckelord: Lärande, fysisk arbetsmiljö, ergonomi, skolans innemiljö, måltidsmiljö. 

 



 

Förord 
Detta examensarbete ingår i utbildningen till yrkeslärare på Linnéuniversitetet. 

Det har varit en intressant och lärorik process att fördjupa sig i fysisk arbetsmiljö och 

lärandets konst. Vi som gjort denna undersökning arbetar på två yrkesförberedande 

program, Hotell- och restaurangprogrammet respektive Fordonsprogrammet. 

Vi vill tacka elever och lärare för att vi fick ta er lektionstid i anspråk för att kunna 

genomföra denna undersökning genom att svara på vår enkät. Tack till 

skolbibliotekarien som hjälpte oss med litteratur och artikelsökning samt till alla 

vänner och kollegor som läst och kritiskt granskat vår rapport under arbetets gång. 

Ett särskilt tack till vår handledare Anna Glarner. 

 

Elisabeth Elfborg & Oscar Johannesson 
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1. Introduktion 

Arbetsmiljön är en allmän fråga som berör oss alla dagligen i olika sammanhang. 

Eftersom skolan är den första arbetsmiljö människan stöter på i livet är detta en 

viktig fråga för alla som vistas där. Det är lång tid som eleverna tillbringar i 

denna miljö som stäcker sig fram till slutet av tonåren. Under denna tid ska 

kunskaper inhämtas som behövs dels för att börja gymnasiet och därefter komma 

ut i arbetslivet. Av egna erfarenheter från arbetslivet i restaurang respektive 

fordonsbranschen är det inte ovanligt att det finns brister i verksamheters 

arbetsmiljöarbete. Därför är det av vårt intresse att undersöka hur den fysiska 

arbetsmiljön kan kopplas till lärandet som syfte att ha i åtanke som verksam 

yrkeslärare. Det är av stor betydelse att informera eleverna vad arbetsmiljö 

innebär och vägleda dem i hur man kan påverka den i sitt arbetsliv. 

Det finns olika regelverk för skolans arbetsmiljö såsom Arbetsmiljölagen 

(AML). Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) som betyder att alla ska samverka med varandra på en arbetsplats. Därför 

måste skolan och alla som arbetar där sträva efter en trygg och trivsam studie- 

och arbetsmiljö som kan påverka elevers lärande på bästa sätt. 

På flera av de yrkesinriktade gymnasieprogrammen kan det finnas 

arbetsmiljörisker och problem kopplade till yrket. Det gäller bland annat 

utbildningar inom fordonsteknik, livsmedel, frisör, el och bygg. Här gäller 

samma regler som i arbetslivet. För elever under 18 år gäller föreskrifterna för 

minderåriga. Det är förbjudet för minderåriga att hantera farliga maskiner och 

kemiska ämnen. Reglerna för minderåriga gäller både i samband med 

undervisning i skolans lokaler och under arbetsplatsförlagd utbildning (APU). 

(Kindenberg, 2005 s.134). 
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Eftersom vi arbetar på två olika yrkesförberedande program, Hotell- och 

Restaurang programmet respektive Fordonsprogrammet där det finns både tunga 

lyft och förekommer obekväma arbetsställningar samt många yrkesrelaterade 

skador ansåg vi att det finns anledning att fördjupa oss i detta ämne. Det är 

lättare att förebygga en arbetsskada än att återställa skadan, därför är det av stor 

betydelse att arbetsmiljön är korrekt och att arbetsmomenten utförs på ett 

förebyggande sätt. Vi har i detta arbete valt att undersöka betydelsen av de 

fysiska förhållandena ljud, ljus och ventilation för elevens lärande i skolans 

arbetsmiljö. Lärandemiljön på elevernas praktikplatser är också av intresse för 

oss hur den påverkar undervisningen för lärandet i yrket i jämförelse med skolan. 

Enligt Arbetsmiljöverket ska det vara ett ständigt pågående arbete med 

förändringar och förbättringar på en arbetsplats. Till sin hjälp har då 

arbetsgivaren SAM och här skulle då förslagsvis även eleven få ta del av detta 

arbete under sin APU-period.  

För att man ska orka lära sig något både fysiskt och psykiskt behöver kroppen 

energi genom de olika näringsämnena som finns i kosten. Vi valde därför även 

att undersöka vilken betydelse måltidsmiljön har för att eleverna ska äta 

skollunch och vad den i sin tur har för påverkan på lärandet. Intresset för detta 

ämne har vi haft sedan tidigare eftersom vi kommer ifrån branscher där 

arbetsmiljön kan upplevas som eftersatt. Ämnet fördjupades ytterligare när vi 

hade studier om arbetsmiljö under vår yrkeslärarutbildning.  
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2. Bakgrund 

2.1 Arbetsmiljö  

På en arbetsplats skall arbetet anpassas till människan och inte tvärtom. 

Uppmärksamheten som ägnades arbetsmiljön förr var länge i huvudsak 

riktad mot de risker för liv och välbefinnande som förknippas med olika 

arbeten. Numera finns det ett ordnat arbetarskydd och perspektivet har 

vidgats. Arbetsmiljölagen anpassades 1977 till människans förutsättningar i 

fysiskt och psykiskt avseende och med hänsyn till den sociala och tekniska 

utvecklingen. Miljön skall vara sund och säker och arbetstagaren ska själv 

kunna påverka sin arbetssituation. (nationalencyklopedien.se, 2011-02-02).  

Utformning och konstruktionssätt av hus, rum, väggar, inredning och 

utrustning räknas till den fysiska miljön. Utomhusmiljön såsom trafikmiljö 

och parkmiljö där vi vistas påverkar också människans hälsa och trivsel. När 

man kommer in i ett rum i form av allt från lärorum, arbetslokal och 

måltidsmiljöer får man alltid ett första intryck. Då kommer upplevelsen med 

alla våra sinnen för hur vi uppfattar rummet och känslan hur vi kommer att 

trivas där. Beroende på vad man ska utföra i lokalen är det av stor betydelse 

hur det är inrett med färger, belysning, möbler och utrustning för att man ska 

känna sig bekväm med tillvaron och kunna utföra det som är tänkt. Även 

ljud och luftkvalitet är andra viktiga parametrar att ta hänsyn till ur 

arbetsmiljösynpunkt. (Skantze, 1995 s.10,11). 

       2.2 Regelverket för skolans arbetsmiljö 

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller alla som är 

verksamma i skolan så som elever, lärare och övrig personal. 

Utgångspunkten är att alla ska medverka aktivt i arbetet för en bra 

arbetsmiljö. Ur läroplanen för gymnasiet (Lpf.94). kan man läsa följande 

”alla som arbetar i skolan skall gemensamt med eleverna ta ansvar för den 

sociala, kulturella och fysiska skolmiljön”. (skolverket.se, 2011-02-02).  

AML och föreskrifter i AFS är grunden för allt arbetsmiljöarbete i Sverige. 
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Detta beslutades av riksdagen 1977 som trädde i kraft 1978, paragrafer har 

skrivits om eller utvecklats efterhand och senaste versionen av lagen är från 

2011  

Arbetsmiljöverket definierar Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som 

”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp 

verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs 

och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås” (arbetsmiljöverket.se, 2011-02-

12). 

Det innebär att man ska undersöka vad som behöver åtgärdas, sammanställa 

resultatet och vidta åtgärder samt att följa upp arbetet systematiskt. 

SAM är ett praktiskt stöd och beskriver vad arbetsgivaren ska göra i det 

dagliga arbetet för att ta ansvar för god arbetsmiljö. Denna metod ska bidra 

till samverkan och uppmärksamhet i den vardagliga arbetsmiljön på varje 

arbetsplats. (Kindenberg, 2005 s.12,13). 

 

       2.3 Arbetsmiljölagen 

Sedan 1990 gäller AML även för elever i skolan och regler om 

elevskyddsombud infördes. Lagen blev tillämplig även när minderåriga 

arbetar som egna företagare eller i familjeföretag. En trettonårsgräns för 

arbete infördes med mycket få undantag. Lagen har som mål att förebygga 

ohälsa och olycksfall samt att bidra till en bra arbetsmiljö för alla. 

I Arbetsmiljölagen står skrivet att ”arbetsplatsen ska anpassas till 

människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”.  

(arbetsmiljöverket.se, 2011-02-12).  
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2.4 Lärande 

Enligt Nationalencyklopedin är lärande att: ”Förmedla kunskap eller 

färdighet till någon i något, så viss kompetens erhålls”. 

Många förknippar lärande med undervisning i skolmiljö. Även om det är så 

att de flesta lär sig mycket i skolan så kan man automatiskt inte se ett 

samband mellan undervisning och lärande. Lärandet är en generell egenskap 

hos levande organismer. Det är inte alltid lärandet är positivt utan kan vara 

ett måste för att anpassa sig till tillvaron och dess utmaningar. Det finns flera 

dimensioner vad det gäller lärande och hur man lär sig saker och ting. 

(Illeris, 2007 s.13,14).  

Knud Illeris beskriver vidare sina teorier i boken Lärande om lärandets 

innehållsdimension som handlar om det man lär sig och hur man uppfattar 

saker i olika sammanhang.  Man har uppfattat detta som kännedom och 

kunskap och i vissa sammanhang även som attityder. Detta är viktiga 

aspekter i dagens moderna skola och samhälle, man måste lyfta det i 

betydligt vidare kategorier. Det ligger i människans natur och hjärnkapacitet 

att försöka skapa sammanhang och mening med det vi lär oss. Denna 

dimension blir allt viktigare i takt men att samhället blir allt mer komplext. 

Den första och helt centrala punkt som måste framhävas är att lärande och 

framför allt ackomodativt och transformativt lärande handlar om 

omstrukturering och förändring av den kunskap man har, detta är en 

förutsättning för att kunna tillskansa sig ny kunskap. Transformativt lärande 

sker i situationer som är utanför det man kan, men som man måste bemästra 

för att kunna gå vidare och lära sig nya kunskaper. (Illeris, 2007 s. 97). 

En läroprocess kan bestå i att det som är okänt och främmande görs 

välbekant medan det som man kan lär man sig mer om och får en djupare 

kunskap. Håller vi oss enbart till det vi behärskar blir vi lätt uttråkade. 

Kastar vi oss ut i det som är för oss allt för främmande och avlägset börjar vi 

söka efter kopplingar till det vi känner igen och lärt oss tidigare. 

Förhållandet mellan den kända och den okända kunskapen är grunden till 
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intresse, motivation, nyfikenhet och förundran och därefter skapas förmågan 

att ställa frågor samt att lära oss nya saker. Det är detta som utgör en form av 

drivkraft för kunskap. (Gustavsson, Red 2004 s. 15).  

”I skolan är lärande och undervisning mål i sig. Det man gör motiveras i stor 

utsträckning just av att man skall lära sig något”. (Säljö, 2008 s. 41). 

Motivationen är viktig, för att väcka intresse för ämnet och lärandet. Eleven 

måste vilja lära sig något för att det skall bli ett bra resultat. Många av de 

elever vi möter på gymnasiet är skoltrötta efter flera år i grundskolan. Det 

krävs olika metoder och resurser vid skolstarten av gymnasiet för att behålla 

motivationen och intresset hos dessa elever. För att genomföra detta krävs 

det motiverade lärare och en god arbetsmiljö. Ett annat krav för ett bra 

lärande är tid till reflektion över sitt arbete i olika avseende både för 

personal och för elever. 

2.5 Ergonomi 

Ordet ergonomi betyder enligt arbetsmiljöverket kunskap om arbete och 

handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och 

sociala arbetsmiljön. Det är viktigt att det finns möjlighet att påverka 

arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån människans behov 

och förutsättningar. 

Ergonomisällskapet i Sverige, (ESS), definierar ergonomi såhär: "Ergonomi 

är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett 

helhetsperspektiv behandlar samspelet människa – teknik - organisation i 

syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av 

produkter och system.” (arbetsmiljöverket.se, 2011-02-12). 
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2.6 Tidigare forskning  

Svenska Kommunförbundet har i en forskningsrapport från 2003 undersökt om 

lokalernas skick, struktur och den yttre miljön påverkar elevers utbildning.  

Elevernas åsikter om hur ett bra klassrum bör vara är mycket skilda, yta och 

planlösning påverkar inte elevens omdöme om sina lärorum. Det är däremot av 

stor betydelse att lokalerna inger ett fräscht intryck medan utemiljön är av 

mindre betydelse för eleven,  

Underhållskicket enligt undersökningen av lokalerna är den viktigaste faktorn av 

den inre miljön, därefter kommer kvalitéer av trivseln som följs av 

innemiljökvalitéerna som luft, ljud och ljusförhållanden. Detta är grunden till en 

sund arbetsmiljö för att utrustning och lokaler ska fungera på ett korrekt sätt. Det 

är viktigt att det finns rutiner för underhållet så inte underhållsskicket blir 

eftersatt. 

Underhållsnivån är av stor betydelse för omdömet av den inre miljön. Många 

skolor har behov av ökat underhåll där fastighetsansvariga bedömer att endast 

hälften av skolorna har ett godkänt underhållningsskick och andra hälften är 

eftersatta med sitt underhåll. Underhållsskicket på en tredjedel av skolorna 

bedöms som underkänt. Kvalitéer som uppskattas i undersökningen är ett bra 

underhåll av ytskikt, färgsättning textilier och klimatanläggning. Öppna volymer 

och stora ljusinsläpp upplevs som bra kvaliteter i lokaler. Undersökningen visar 

även att lokalerna har mindre betydelse i jämförande med betydelsen av ett bra 

ledarskap av läraren.  (Svenska Kommunförbundet 2003).   

I en rapport från vetenskapsrådet har den rumsliga gestaltningens betydelse för 

lärandet undersökts.  Den har omfattats av tjugo skolor från fem olika tidsepoker 

sekelskiftet, 30-talet, 50-talet, 70-talet och 90-talet på fyra orter i Sverige. Man 

kan utläsa att den gett en uppfattning om att skolans lärmiljöer och organisation 

har pedagogiska betydelser med konsekvenser i vad som blir gjort. 

(Vetenskapsrådets rapportserie 15:2006). 

Enligt artikel av Pia Björklid som är professor i pedagogik är forskningen mer 
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inriktad på den psykosociala miljön när det gäller barns lärande och 

uppväxtvillkor. Vidare anser Björklid att den fysiska miljön bör belysas i större 

omfattning genom forskning och konstaterar genom sin kunskapsöversikt att 

barn behöver en god fysisk lärandemiljö. (placelearning.org (2011-06-21).  
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på om det föreligger någon betydelse 

på hur inlärning sker beroende på hur den fysiska miljön är utformad. Vi har 

även APU-platsens arbetsmiljö som en referens eftersom vi ville göra en 

jämförelse mellan dessa olika läromiljöer och skolans. Vi anser det 

intressant att få elevers åsikter för att både vi lärare och APU-platser ska 

kunna förbättra och förändra lärandemiljön.   

Arbetet baseras på litteraturstudier och enkäter besvarade av gymnasielever i 

årskurs två på fem olika yrkesförberedande program på den skola vi arbetar. 

De fick som uppgift innan de gick på sin arbetsplatsförlagda utbildning på 

vårterminen att fokusera på arbetsmiljön för att sedan kunna jämföra med 

skolans arbetsmiljö. 

        

       Vi har fokuserat på följande frågeställningar.  

 

• Har eleverna kunskap om att och hur de kan påverka sin arbetsmiljö 

och till vem de ska vända sig? 

• Hur ser eleverna på sin måltidsmiljö? 

• Vad anser eleverna som viktigt i miljön i de olika exemplen av 

temperatur/ventilation, buller, belysning, inredning, fungerande 

maskiner/utrustning/skyddsutrustning. 

•  Hur kopplar eleven själv sitt lärande till arbetsmiljön? 

• Hur var arbetsmiljön på APU-platsen i förhållande till skolans 

arbetsmiljö? 
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3.1 Begrepp 

3.1.1 Ansvar och roller. 

De ansvariga för skolans arbetsmiljöarbete är politiker, rektorer, personal, 

skyddsombud, elever, elevskyddsombud och alla har sina specifika uppgifter 

för att skolans arbetsmiljöarbete ska fungera på bästa sätt. Det är alltid 

arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön i en verksamhet. I 

skolan är det kommunpolitikerna som är arbetsgivare och dessa är de ytterst 

ansvariga för anställda och elever. Rektorn har en stor roll i 

arbetsmiljöarbetet och därför lämnar politikerna ofta över uppdrag till denne 

eftersom rektor enligt läroplanen är ansvarig. Fristående skolor kan bestå av 

en ansvarig styrelse eller stiftelse som fördelar uppgifterna nedåt i 

organisationen. (Kindenberg, 2005 s. 14,15).  

Den lokala fackliga organisationen ska utse ett skyddsombud på 

arbetsplatser som har minst fem arbetstagare och dessa ska vara 

arbetstagarnas företrädare för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombuden ska 

uppmärksamma arbetsmiljön på tänkbara risker i förebyggande syfte. De ska 

även medverka i planering av diverse förändringar av lokaler och ändringar i 

organisationen. Om det finns risk för liv och hälsa har de även rätt till att 

stoppa arbetet. Skyddsombuden har också rätt till utbildning och ledighet för 

att utföra sitt uppdrag. (AML: s6:e kapitel § 2).  

Alla elever har rätt till att medverka i skyddsverksamheten genom 

elevskyddsombud från och med årskurs 7. De har även rätt till utbildning, 

information, ledighet och ersättning av missad undervisning för att sköta sitt 

uppdrag som är detsamma som för vanligt skyddsombud. (AML:s 6:e 

kapitel § 17 och § 18).  
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3.2 Skolans inre miljö 

3.2.1 Luft och ventilation. 

Dålig luft är ett av skolans vanligaste fysiska arbetsmiljöproblem, 

ventilation är ett sätt att hålla luftföroreningar borta i ett rum men då måste 

den vara anpassad efter bland annat antal personer i rummet, hur den 

fungerar och underhålls. Om det är stora elevgrupper som avger 

kroppsvärme blir det för varmt och syret tar så småningom slut, de som 

vistas där blir då trötta, okoncentrerade och kan få huvudvärk. Dålig 

inomhusluft finns i många skolor i form av mögel, fukt, fel temperatur och 

orsaken till detta är oftast dålig ventilation. Av fukt och mögel kan man få 

luftvägsproblem som hosta, andningssvårigheter, irritation i ögon och 

allergier. Ventilationsproblem kan komma efterhand men i vissa fall kan det 

från början bero på ett konstruktionsfel. (Kindenberg, 2005 s.84,85). 

3.2.2 Temperaturen i klassrum 

Enligt socialstyrelsen är den optimala inomhustemperaturen för oss 

människor 20 till 24 grader men kan vara individuellt eftersom kraven är 

olika för olika individer. (Socialstyrelsen, 2005 s.3). Är det för kallt eller för 

varmt kan det påverka prestationen och koncentrationen negativt. Man ska 

tänka på personantalet som vistas i lokalen vid inställning av temperaturen. 

Det måste även finnas möjlighet att reglera temperaturen med värme mot 

kyla och markiser mot solen. (Kindenberg, 2005 s.86). 

3.2.3 Ljus och belysning 

Både dagsljus och belysning behövs för en stimulerande miljö. Är ljuset för 

svagt eller reflekteras mot något anstränger man ögonen på fel sätt som kan 

orsaka att man bli trött och irriterad i ögonen. Felaktig belysning kan även 

ge huvudvärk. För att vi ska må bra och känna oss pigga så har dagsljuset en 

stor betydelse och det märker vi alla av speciellt när det går mot våren och 

dagarna blir längre på grund av ljuset. 

Kindenberg 2005 skriver även om Jan Ejheds arbete som inredningsarkitekt 
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och professor i belysningslära. Han menar att god fysisk miljö kan bidra till 

skapande av arbetsro, koncentration samt skapa öppenhet och nyfikenhet 

och på detta sätt påverka vår arbetsmiljö. Bra ljus i skolan är enligt följande 

begrepp som han använder sig av: 

Synbarhet: En ljusmiljö där det är lätt att utföra arbetsuppgifter. 

Rumslighet: Att det är lätt att se och begripa rummet omkring sig, och att 

uppfatta var man befinner sig kroppsligt. 

Atmosfär: Att stämningen med hjälp av ljus känns trygg och säker och 

bidrar till en känsla av komfort och välbefinnande. 

3.2.4 Buller  

Buller är ett av skolans största arbetsmiljöproblem. Ljudkänsligheten är 

individuell och påverkas dessutom av hunger, trötthet, nervositet, irritation 

och andra känslotillstånd. I Arbetsmiljöverkets bullerföreskrifter finns det 

gränsvärden som inte får överskridas. 

 Allt oönskat ljud är buller, det kan vara ljud som bara upplevs som störande 

eller ljud som är skadligt för hörseln. Örat är ett känsligt organ som bör 

skyddas när det förekommer ljud av en sådan frekvens som är skadligt för 

örat. Örats känslighet för ljudtryck är beroende av ljudets frekvens, ju högre 

frekvens desto större känslighet.  

Även efter kortvarigt buller kan örat drabbas av en tillfällig 

hörselnedsättning, därför är det av största vikt att redan tidigt i utbildningen 

påvisa hörselns känslighet. Vid upprepande av buller kan det förvandlas till 

en bestående hörselnedsättning. I första hand bör källan för bullret åtgärdas, 

hörselskydd är en sista åtgärd. (Hultgren.1995 s.142,143). 

Man bör undersöka vilka krav elever och lärare har på bra ljudmiljö. Det 

handlar inte bara om fysisk planering, inredning och utrustning utan även 

om arbetsorganisationen och om att ta kontroll över klassrumsmiljö som är 

lika viktigt för både elev och lärare. Det kan bland annat vara att maskiner 

inte skapar onödigt buller eller att man upprättar regler för att inte störa 
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varandra. Bullerabsorbenter på väggar och i tak är ett alternativ som kan 

medverka till en mer bullerfri miljö. (Kindenberg, 2005 s. 101,102,103). 

Enligt Pär Axelsson som är forskare vid Arbetslivsinstitutet i Umeå är 

effekten på beteende och välbefinnande ett större problem än risken för 

hörselskador. I hans undersökning om vilka ljud som högstadie- och 

gymnasieelever stördes mest av var det framförallt ljud som omgivningen 

skapade som till exempel stolsskrap, spring, tal och okynnesprat. Ljudnivån 

på en teorilektion blir inte så hög att det är risk för hörselskador men buller 

och andra onödiga ljud kan påverka koncentration, prestation och samvaro. 

(Kindenberg, 2005 s.96). 

 

3.3 Måltidsmiljön 

Näringsexperten Lena Björck på Livsmedelsverket i Uppsala har deltagit i 

ett arbete om en nationell handlingsplan för hur svenska folket ska få bättre 

matvanor och röra mer på sig. I underlaget till denna handlingsplan som 

presenterades av Livsmedelsverket och Statens Folkhälsoinstitut i början av 

2005 har maten och måltidsmiljön i skolan en viktig roll. 

God måltidsmiljö är att se till helheten menar Lena Björck. ”Redan vid 

planeringen ska man tänka på att maten ska vara näringsriktig och hälsosam 

och sedan ska den tillagas och serveras så att den känns aptitlig och god 

ända ner i magen.” ”För att det ska kännas så, krävs att miljön omkring 

måltiden är lugn och trivsam”. (Kindenberg, 2005 s.116,117). 

I Skollagen står det att en måltid ska serveras och i arbetsmiljölagen finns 

det bestämmelser hur miljön ska vara med olika riktlinjer och 

rekommendationer. Skolmåltiden är avsedd att ge ca 35 procent av 

dagsbehovet och enligt en undersökning äter 25 procent av eleverna på 

gymnasieskolan aldrig skolmåltiderna (Christenson, Sundling 2000 s.137). 

Lena Björk ställer frågan vad som kan hända om barnen måste äta i en dålig 

miljö? 
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– Ofta äter de då lite eller inget alls, en del barn klarar av att äta i en 

otrivsam miljö men de som äter dåligt blir trötta och okoncentrerade. 

(livsmedelsverket.se 2011-03-16). 

 

3.4 Ergonomi 

Ordet ergonomi kommer från Grekiskan och kan översättas till ”arbetets 

lag”, ergon betyder arbete och nomos betyder lag. Man kan uttrycka att 

ergonomi är läran om att arbeta på ett riktigt sätt. Ergonomin som vetenskap 

utvecklades på slutet av 1800-talet och blev inte förrän på 1950-talet en 

självständig disciplin. Som vetenskap hämtar man idéer från psykologin, 

fysiologin och anatomin som idag är en etablerad vetenskap. Att skapa en 

bra arbetsmiljö är målet genom att anpassa arbetet efter människokroppen så 

den inte skadas och slits ut i förtid, anpassa maskiner och arbetsredskap på 

ett ergonomiskt sätt. Det handlar också om att anpassa människan till arbetet 

genom utbildning, yrkesvägledning och att rekrytera rätt person till rätt 

arbete (Jonas Ahlberg, 2011). 

3.4.1 Inlärning av arbetsteknik.  

I yrkeslivet är det av stor betydelse att man från början lär in en riktig och 

skonsam arbetsteknik för kroppen. Därför är det viktigt att redan på 

yrkesprogrammen i gymnasieskolan fokusera på en bra ergonomi. Unga 

människor som har felaktig arbetsteknik påverkas inte mätbart av risken att 

känna av några besvär, men när besvären väl kommer efter flera år av fel 

teknik kan det vara mycket svårt att lära sig att arbeta på rätt sätt. Detta 

resulterar ofta i arbetsskador med sjukskrivning som följd därför bör man 

börja med att öva in rätt rörelser (Hultgren, 1995 s.32,44). 
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3.5 Avgränsningar  

Vårt arbete belyser den fysiska arbetsmiljön i förhållande till lärandet. 

Eftersom arbetsmiljö är ett stort område valde vi att avgränsa oss enbart till 

den fysiska arbetsmiljön av ljud, ljus, ventilation, temperatur, ergonomi, 

måltidsmiljö och lärande. 

Studien omfattar elever på gymnasieskolans yrkesförberedandeprogram i 

årskurs två på den skola vi arbetar. Att det blev just denna grupp var att 

skolan vi undersöker har flest elever i denna årskurs och att det var praktiskt 

genomförbart inom den tiden som vi hade till vårt förfogande.  
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4. Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Metoden vi använde oss av i vår datainsamling var litteraturstudier för att få 

en vetenskaplig grund till arbetet. Informationsökningarna efter facklitteratur 

och artiklar har skett i högskolornas egna databaser, media samt bibliotek.  

Därefter genomförde vi en kvantitativ undersökningsmetod i form av 

enkäter med ja/nej frågor, kryssfrågor, öppna frågor med kommentarer samt 

frågeställningar med valbara svar (bilaga 2). 

Anledningen till de varierande frågeställningarna var att vi ville ha olika 

infallsvinklar på våra tre teman.  

Enkäten delades upp i tre olika teman: Skola, klassrum och APU-platsen 

enligt våra frågeställningar där vi valde att ha både öppna och svarsbundna 

frågor. I dessa fall underlättas kvantifieringen av svaren för olika statistiska 

beräkningar (Carlström och Carlström Hagman, (2006) s.211) eftersom vi 

tänkt oss att ha diagram och en tabell i en del av resultatet. 

Då det gäller kunskaper är det viktigt att distribuera frågeformulären till 

personer som har möjlighet att känna till något om det område som frågorna 

handlar om. (Carlström och Carlström Hagman, (2006) s.210). Detta ansåg 

vi stämde bra överens med vårt ämne eftersom eleverna undervisas i ämnet 

arbetsmiljö.  

4.2 Urval 

Vi valde att göra vår undersökning på de yrkesförberedande programmen i 

årskurs två med 67 elever, under vår undersökning var det 58 elever som var 

närvarande. Vi gjorde också detta val på grund av att deras 

arbetsplatsförlagda utbildning (APU) inföll tidsmässigt passande under 

denna period eftersom den fysiska arbetsmiljön även där ska belysas i vår 

undersökning.  
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De högskoleförberedande programmen valdes bort på grund av att det inte 

ingår APU i deras studieplan. Enligt Carlström och Carlström Hagman finns 

det olika urval, vi har valt följande urval. ”Heltäckande urval.”  ”Här 

undersöks samtliga individer eller fall i den definierade populationen.” 

(Carlström och Carlström Hagman, (2006) s.295). 

Vi anser att det var ett relativt litet externt bortfall av elever vid 

undersökningstillfället för att det ska påverka resultatet av undersökningen. 

Ett fåtal elever kom för sent vid undersökningstillfället, men de erbjöds dock 

att göra enkäten och någon kan ha varit sjuk. Internt bortfall det vill säga att 

någon individ hoppat över någon enkätfråga eller gett ett svar som inte anses 

gå att använda ser vi också som ringa då eleverna har svarat med relevanta 

svar på flertalet av frågorna.  (Carlström och Carlström Hagman, (2006) 

s.303).  

4.3 Genomförande av undersökning 

Vi presenterade enkätfrågorna personligen i varje klass före deras 

arbetsplatsförlagda utbildning (APU), där vi berättade vad de skulle tänka på 

för att enklare kunna fylla i enkäten när de var tillbaks i skolan. Efter detta 

genomförde vi en förstudie på två klasser i årskurs tre för att se om våra 

frågeställningar var enkla att förstå för eleverna. Det visade sig vid vår 

förstudie att eleverna hade frågeställningar om vissa frågor.  

Efter sammanställningen och med dessa kommentarer från eleverna valde vi 

att inte ändra i enkäten utan endast förtydliga muntligt vid vår 

enkätundersökning. Det var bland annat många elever som tyckte att 

frågorna upprepades och där förtydligade vi att det var tre olika teman som 

skulle jämföras därav blev det denna upprepning. 

Vid en förstudie är det viktigt att den grupp som ska studeras är så lik den 

tilltänkta målgruppen för huvudstudien som möjligt. Genom denna förstudie 

prövar man om enkätformuläret fungerar och frågorna ligger på rätt nivå och 
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passar målgruppen eller om det ordval man har gör att respondenterna 

förstår vad undersökaren säger och menar. (Carlström och Carlström 

Hagman, (2006) s.170,171). När eleverna var tillbaks från sin APU gjorde vi 

undersökningen personligen i alla klasser på lektionstid vid fem olika 

tillfällen för att undvika bortfall i största utsträckning. 

4.4 Etiska överväganden 

I de etiska övervägandena hur vi ska förhålla oss till en vetenskaplig studie 

använde vi oss av informationskravet, samtyckeskravet 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. (Carlström och Carlström 

Hagman, (2006) s.172,173). Som förstasida på vår enkät fanns ett följebrev 

(bilaga 1) där vi presenterade oss och syftet med undersökningen. Vi 

garanterade även elevens anonymitet samt att deltagandet var frivilligt. Det 

var skrivet på ett kort och enkelt språk men vi förtydligande det även 

muntligt för att alla skulle förstå vad som menades.  

De fyra kriterier som vi har tagit del av och informerat om är: 

   Informationskravet där vi informerat respondenterna om vårt syfte med 

enkäten samt klargjort att deltagandet är frivilligt. 

   Samtyckeskravet innebar att vi gjorde en muntlig förfrågan om 

deltagarnas samtycke om att svara på enkätens frågor samt klargjort att de 

kan avbryta deltagandet utan några negativa konsekvenser som följd av det. 

   Konfidentialitetskravet kriterier om att inte utge namn eller 

personuppgifter har efterföljts. Vi har också delgivit att vi har ansvaret för 

att det efterföljs. 

   Nyttjandekravet och syftet med enkäterna har delgivits som att det är en 

del av ett examensarbete i vårt högskolearbete för blivande yrkeslärare. 

(Carlström och Carlström Hagman, (2006) s.172,173). 
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4.5 Databearbetning 

Vi har strävat efter att uppnå ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt 

genom att använda oss av facklitteratur i ämnet och även tagit del av det 

studiematerial som vi använde oss av i vår yrkeslärarutbildning.  

4.6 Metodkritik 

Reliabiliteten syftar på att visa hur stor tillförlitligheten är på den 

undersökning man genomfört. Mätningen som i vårt fall var enkäter ska 

kunna genomföras vid fler tillfällen och få ett likvärdigt resultat. (Trost, 

2007 s. 64) 

Efter vår förstudie reviderades svaren och vi fick information om vilka 

frågor som var otydliga. Trots att vi ansåg att vår enkät var enkelt utförd 

samt att vi gjorde muntliga förtydliganden så uppstod det ändå 

tolkningssvårigheter för eleverna. Alla har vi olika uppfattningar så även i 

skrift som inte förstås av alla. Den bedömningsruta för att jämföra APU och 

skola vållade problem då många tolkade på olika sätt just i jämförelsen. 

Enkäten som innehöll både ja/nej frågor, kryssfrågor i form av bedömning 

på en skal från 1-5 samt kommentarer till både öppna och förutbestämda 

svar har nog upplevts som oordnad av en del. I detta fall hade det kanske 

varit bättre med enhetliga svarsalternativ. Det fanns kanske de som hade läs- 

och skrivsvårigheter i vår urvalsgrupp samt att någon aldrig fyllt i en enkät. 

Validiteten av undersökningen det vill säga giltigheten innebär att 

undersökningen ska mäta det som är avsett för studien. Med tanke på att 

resultatet av litteraturstudierna och enkäterna var samstämmiga så talar det 

för en hög validitet. (Carlström och Carlström Hagman, (2006) s. 135,168).   

Det var av stor betydelse att vi var i klasserna personligen både före och 

efter APU-perioden och presenterade frågorna till enkäten och förklarade 

vad vi menade med fysisk arbetsmiljö. När vi genomförde undersökningen 

gjorde vi även förtydligande på vissa delar som ansågs oklara vid vår 
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förstudie. Det är en stor fördel att vara på plats och kunna svara på frågor vid 

undersökningen samt att vi fick 100 % medverkan av de elever som var 

närvarande. ”Respondenten ska läsa vad som förväntas av honom eller 

henne, och det krävs därför eftertanke från konstruktören då det gäller 

utformningen av instruktionen samt frågornas eller påståendenas innehåll.”  

(Carlström och Carlström Hagman, (2006) s.207).  Vår slutsats är att det inte 

är lätt att göra en enkät som är lättförståelig så därför var det av stor vikt att 

vi var fysiskt närvarande både före och under denna undersökning.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av våra litteraturstudier.  

5.1 Luft och ventilation. 

Temperaturen i arbetsmiljön är en viktig del eftersom den påverkar kroppen 

på olika sätt. Det är väldigt lätt att man bara koncentrerar sig på hur jobbigt 

det är för att det är för varmt eller kallt i klassrummet istället för att ha fokus 

på undervisningen. Vi som jobbar på yrkesprogram där det kan bli väldigt 

varmt har alltid vatten tillgängligt för att förse kroppen med vätska under ett 

arbetspass. 

Enligt en artikel i Dagens Nyheter 2011 av Mia Tottmar har 

miljöförvaltningen i Stockholm inspekterat 136 skolor och förskolor under 

förra året och 47 av dem fick anmärkning på ventilationen. Det beskrivs att 

efter redan fem minuter så har i många fall gränsvärdet för koldioxid 

överskridits i klassrummen. Luftkvaliteten i skolorna är ett stort problem 

enligt huvudskyddsombudet Svante Johansson som arbetat med 

klimatproblem i skolor under 25 år. 

Enligt Per Thunman som är informationschef på stadens skolfastighetsbolag 

är antalet elever en orsak till det dåliga inomhusklimatet. Det blir problem 

när det vistas fler personer i en lokal än vad ventilationen är anpassad för 

och barnens inomhusklimat är viktigt.  

Per Olsson som sitter i utbildningsnämnden för miljöpartiet tror att staden 

struntat i riktlinjerna för luftkvalitet för att frågan aldrig lyfts i någon 

politisk debatt. Vidare menar han att eleverna inte ska sitta där med 

huvudvärk och ha svårt att koncentrera sig för till slut påverkar det 

naturligtvis studieresultaten. 

Anledningen att det inte blir åtgärder enligt skolborgarrådet Lotta Edholm 

folkpartiet är att det krävs hårt arbete och inte bara politisk debatt. Alla är 

eniga om problemen men det är stora projekt som måste vara välplanerade. 
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Även två lärare uttalar sig, läraren som undervisar i svenska måste vädra 

ofta för att inte få huvudvärk och läraren i träslöjd som efter att ha jobbat en 

termin fick blod i sin näsduk när han snöt sig. Noggrann städning är ett 

måste eftersom inte ventilationen klarar det, han menar även att det är 

kostnaden som styr. 

Inomhusmiljön beskrivs även i Hallandsposten 2011 som dålig på skolor. 

Föräldrar till elever slog larm då de misstänkte att deras barn mådde dåligt 

av inomhusmiljön. På en av skolorna upplevs luften som instängd och 

unken, efter att miljö- och hälsoskyddskontoret gjort en inspektion visar 

rapporten att det är problem med ventilationen i lokalerna, den antingen 

saknas eller är otillräcklig. På den andra skolan upptäcktes ingen fukt men 

luften upplevs som torr och ska åtgärdas med luftfuktare. Även rengöring av 

fläktar, filter och kanaler ska förbättra ventilationen. Båda skolornas lokaler 

var i stort behov av städning. (Artikel av Cicki Gustafsson). 

Ytterligare en artikel i Hallandsposten 2011 visar att en annan skola har fått 

stänga efter en inspektion av miljö- och hälsoskyddskontoret på grund av 

ventilationen. Personalen nämner att det är stora svårigheter att bedriva 

undervisning för att klassrummen antingen är för varma då elever och lärare 

blir trötta eller för kalla så att det behövs värmefläktar som då även skapar 

oljud och obehag. (Artikel av Ann Katrin Norling). 

Gemensamt enligt artiklarna om dessa skolor är förmodligen att det inte 

finns tillräckliga rutiner i underhåll och kontroll av lokalernas ventilation. 

Fungerar inte ventilationen som den ska blir det även ohygieniskt med att 

det samlas damm och annan smuts som kan vara orsaken till att de som 

vistas i lokalerna mår dåligt. 

5.2 Dagsljus och belysning  

Dagsljuset är grunden till all belysning oavsett var man befinner sig på 

skola, arbetsplats eller fritid. Därför är det av stor betydelse att skolans 

undervisningslokaler är anpassade så att dagsljuset kommer in under den 
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ljusa årstiden. Dagsljuset styr många viktiga biologiska funktioner i kroppen 

och bidrar även till att man känner sig piggare. Det finns ett hormon i 

kroppen vid namn melatonin som gör att vi blir trötta och detta hormon ökar 

när dagsljuset minskar. Kroppsrytmens funktion behöver dagsljus för att 

ligga i fas med dygnsrytmen annars blir det svårare att koncentrera sig och 

humör samt sinnesstämning påverkas negativt. (Kindenberg, 2005 s. 91,92).  

För att det ska bli en helhet av belysningen ska den samordnas med rummets 

utformning och karaktär. De faktorer som styr kan vara färgsättning, takhöjd 

och mängden dagsljus. 

Arbetsbelysning kan bestå av punktbelysning och allmänbelysning som bör 

vara rätt riktad utan skuggor och skarpa kontraster mellan ljusa och mörka 

ytor. Lysrör som är den vanligaste sortens belysning i skolan kan vara 

besvärande på grund av flimmer. Det bör finnas rutiner för att alla lysrör 

byts samtidigt i en lokal. (Kindenberg 2005 s.93). En bra belysning 

underlättar synförmågan, ökar trivseln och minskar risken för olycksfall 

samt ökar arbets- och prestationsförmågan. (Hultgren.1995 s.146). 

5.3 Buller påverkar läroprocessen. 

Ur skolans perspektiv kan man konstatera att lärandets känsliga process kan 

påverkas av buller genom att både elever och lärare blir trötta och 

okoncentrerade. Lärarna undervisar sämre och eleverna är mindre 

mottagliga för undervisningen. Buller kan även orsaka ökad utsöndring av 

stresshormoner samt påverka prestation, inlärning och minne. Det finns även 

studier som visar att buller påverkar samspelet mellan elever och mellan 

elever och lärare negativt. Det är därför betydelsefullt att anpassa miljön 

efter det arbete som ska utföras och att det finns avsatt tid och plats för 

avbrott i undervisningen med rast för återhämtning. (Kindenberg, 2005 s. 

98,99).  

5.4 Måltidsmiljö  

Matsalen ska vara en plats för avkoppling och en trivsam mötesplats med 
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rätt belysning utan köer, buller, stök och stress. Störande moment kan göra 

att många elever struntar i skollunchen och istället väljer onyttiga alternativ 

från skolans cafeteria, kiosk eller från annat ställe. Om miljön är trist kan det 

dessutom vara svårt att få lärarnas närvaro i matsalen. 

Planering av en bra matmiljö och att lägga schemat så att alla kan få äta i 

lugn och ro är av stor betydelse. Storleken på matsal bör vara anpassad till 

antalet elever för att minska spring och köer som därmed kan göra att 

ljudmiljön förbättras. Det första intrycket av maten där bland annat färgen är 

av betydelse då det är ögat som äter först. En annan aspekt är att det är rent 

och hygieniskt överallt i matsalen. (Kindenberg 2005 s.118-121).  

5.5 Våra olika sinnen 

Sinnesintryck från måltidsmiljön, det sociala sammanhanget och måltidens 

kulinariska egenskaper bidrar sammantaget till om skollunchen förknippas 

med behagliga eller obehagliga känslor, positiv eller negativ förstärkning. 

(Livsmedelsverkets rapportserie nr 1/2011 s.5). 

Måltidsmiljön inverkar på elevens ätande, mättnadskänslor och 

måltidsupplevelse. Detta kan då bero på att sinnesintrycken från ljus, färger, 

ljud och temperatur påverkar nervsystemet som i sin tur påverkar 

motivationen att äta och de känslor som förknippas med måltiden. 

”… gastronomi är mat och måltider som är utsatta för social och kulturell 

värdering”. 

Det innebär att mat och måltider värderas och jämförs med ”den övriga 

kokkonsten i ett samhälle vid en viss tid”. Då kan det kanske i många fall bli 

så att eleven kommer att jämföra skollunchen med andra alternativ och välja 

det som denne värderar högst. (Livsmedelsverkets rapportserie nr 1/2011 s. 

11). Hur dagens ungdom värderar sin måltid finns det nog lika många 

exempel på som maträtter i skolan. En anledning kan då vara många olika 

matkulturer som kan vara svåra att tillgodose för alla om inte 

måltidspersonalen har resurser för detta med bland annat tid och kunskap. 
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5.6 Kosten och måltidernas betydelse för kroppen.  

Maten ska ge både fysisk och psykisk tillfredsställelse, näring och energi 

samt vara anpassad efter varje individs behov. Den ska vara välsmakande 

och stimulerande. Intag av måltider bör fördelas regelbundet över dagen för 

att kroppen ska kunna utnyttja näringsämnena på rätt sätt. (Christenson, 

Sundling, 2000 s.38). Morgonmålet måste vara näringsriktigt för att barn 

och ungdomar ska orka med förmiddagens arbete. Undersökningar visar att 

koncentrationsförmågan blir betydligt sämre under förmiddagen om man 

slarvar med morgonmålet. (Christenson, Sundling, 2000 s.137).  

Frukost, lunch och middag som är dagens tre huvudmål bör främst för barn 

och ungdomar kompletteras med två näringsrika mellanmål för att vi ska 

orka med en dags arbete. Regelbundenheten för intag av måltider samt att 

alla näringsämnen ingår i dessa gör att blodsockernivån har en jämn nivå 

under dagen. Åker blodsockret berg och dalbana försämras 

prestationsförmågan vid den låga och höga nivån. Den låga och höga nivån 

kan orsakas av när man känner sötsug vid låg blodsockernivå och äter en 

chokladbit eller kaka som nog förekommer ofta både hos vuxna och hos våra 

elever som går till cafeterian och köper läsk eller annat. Då stiger 

blodsockret snabbt och man känner sig pigg en kort stund för att därefter 

ganska snabbt känna sig trött och okoncentrerad när blodsockret åter sjunkit 

till den låga nivån. Det är vanligast att de som inte ätit frukost känner detta 

sötsug tidigt på förmiddagen. Äter de sedan ingen skollunch utan ersätter 

den med någon annan form av näringsfattig kost blir det som följd en 

eftermiddag med trötthet och dålig koncentration för eleven. Intag av vätska 

till varje måltid är också viktigt för att matspjälkningen ska fungera 

tillfredsställande. 

De processer i kroppen som är nödvändiga för att näringen ska kunna tas 

upp av kroppens celler och ingå i ämnesomsättningen benämns som 

matspjälkning eller vad som händer med maten. (Christenson, Sundling, 
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2000, s.124).  

5.7 Samspelsdimensionen i lärandet 

I praktiken kan lärandets samspelsdimension ta många olika former för 

eleven såsom perception, förmedling, upplevelse, imitation, verksamhet eller 

deltagande. Det väsentliga är att ju mer aktiv man är i sitt lärande och 

engagerar sig i samspelet desto större blir möjligheterna att lära sig något. 

Det gäller inte minst med hänsyn till de ackommodativa men eventuellt även 

de transformativa processerna. Därför är det viktigt för lärandet både när det 

gäller de direkta samspelsformerna och de mer generella ramarna i form av 

tradition och läromiljöer. Det är viktigt att möjlighet finns för aktiv 

medverkan och möjlighet för medbestämmande. Engagemanget samt 

reflektionen och det sociala ansvaret ses öka i samspelsdimensionen. Att 

arbeta mot samma mål oberoende vad man har för bakgrund, politiskt, 

socialt, religiöst, utbildningsmässigt eller fritidsinriktade strävar efter att 

förtäta samspelsdimensionen. (Illeris, 2007 s.150). 

Skolhusets betydelse för barn i olika åldrar diskuterades redan på 1980-talet. 

Rummen måste inspirera eleverna till utforskande och undersökande, de ska 

tala till alla sinnen som känsla och vilja. Man ska känna sig välkommen och 

visa att kunskap är viktigt, väsentligt och betydelsefullt. Rummen ska vara 

funktionella, inspirerande och lockande. Det går så mycket lättare att lära sig 

om detta infrias det är inte bara att sitta ner i ett tillintetsägande klassrum 

och försöka lära sig räkna, skriva och läsa eller memorera kulturarvet. 

(Skantze, 1995 s.14). 



 

 

27 

Elisabeth Elfborg och Oscar Johannesson 

5.8 Ergonomi 

5.8.1 Arbetsställningar och Arbetsrörelser  

Det är grundläggande att ha varierande arbetsställningar för att förebygga 

skador, har man ensidiga eller statiska arbetsställningar så är det viktigt att 

variera sättet att jobba för att förebygga eventuella framtida skador. 

Arbetsplatsen måste vara anpassningsbar till individen så att man på ett 

positivt sätt kan ändra sin arbetsställning så man inte skadar sig. Man 

presterar också bättre om man kan variera sitt sätt att arbeta på, det 

förebygger också arbetsrelaterade skador. Det är av stor betydelse att 

arbetsredskap och verktyg är anpassade för individen som ska arbeta med 

dem. Skyddsutrustning ska alltid finas till hands och vara i gott skick. Det 

ska finnas rutiner på varje arbetsplats för kontroll av verktyg, maskiner och 

skyddsutrustning. Det är arbetsgivarens ansvar att det sköts enligt de lagar 

och förordningar som är föreskrivna. (Hultgren, 1995 s.102,113,114). 

5.8.2 Ergonomiska checklistor 

Det finns checklistor för olika användningsområden och dessa används av 

konstruktörer, designers, metodtekniker, ergonomer, skyddsingenjörer, 

köpare och användare av maskiner och besiktningsinstutioner. (Hultgren, 

1995 s.66). Dessa specifika checklistor för olika arbetsuppgifter går att finna 

på arbetsmiljöverkets hemsida. De är utformade på olika sätt exempelvis 

med frågor till arbetstagaren om arbetsplatsen eller informativa dokument 

om vilka arbetsmiljöregler som gäller för respektive arbetsområde. Dessa 

ska då vara till hjälp för varje individ för att kunna förebygga arbetsskador. 

Dessa checklistor rekommenderas vid företagens internkontroller, se 

exempel på checklista för restauranger (bilaga 4) och arbete i 

motorbranschen (bilaga 5).  
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6. Sammanställning av enkätresultat. 

Flertalet av programmen läser kursen arbetsmiljö vid olika tillfällen under 

sina tre år på gymnasiet. Därav blir det inget löpande arbete under hela 

utbildningen, därför bör man regelbundet arbeta med fysisk miljö under alla 

tre gymnasieåren eftersom ergonomi ingår i flertalet av kursmålen. Många 

visade sig oförstående till den fysiska arbetsmiljön när vi hade vår 

enkätundersökning (bilaga 2). Detta kan ju bero på att arbetsmiljö är ett stort 

område eller att det inte läggs så mycket fokus på det i övrig undervisning. 

Följande underrubriker presenterar resultatet av vår enkätundersökning.  

6.1 Kunskap om vem man vänder sig till för att påverka arbetsmiljön. 

Nästan hälften av eleverna visste inte vem de skulle vända sig till för att 

påverka sin arbetsmiljö. Av eleverna som hade kunskap om vem de skulle 

vända sig till för att påverka sin arbetsmiljö var det varierande svar som 

elevskyddsombud, rektor, klassföreståndare och fritidsledare.  

Det upplevs även som svårt av de elever som försökt påverka sin arbetsmiljö 

och några exempel på kommentarer är följande citat:  

”… man får tjata mycket” 

 ”… genom att tjata och lägga fram bra argument” 

”… ibland är det kallt i vissa klassrum, då har man sagt till men inget har 

gjorts” 
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Elevernas kunskap om till vem de ska vända sig att och hur de kan påverka 

sin arbetsmiljö. 

   

Diagrammen visar hur eleverna i antal har svarat på frågeställningarna vem 

man vänder sig till i arbetsmiljöfrågor och om de kunnat påverka sin 

arbetsmiljö. 

 

 

Enkätfråga ett 

 

 

      1: Antal som vet vem man vänder sig till. 

      2: Antal som inte vet vem man vänder sig till. 

      3: Antal som inte svarat på frågan. 
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Enkätfråga två 

 

 

       1: Antal som har kunnat påverka sin arbetsmiljö. 

       2: Antal som inte har kunnat påverka sin arbetsmiljö. 

       3: Antal som ej har svarat. 

 

 

 

 

6.2 Måltidmiljön. 

Angående måltidsmiljön som är fråga tre till och med fråga sex var det 

övervägande matens utseende och smak som avgjorde om man åt lunch samt 

att det var rent och hygieniskt i matsalen. Fem elever kommenterade att det 

även var viktigt med personalens hygien och klädsel. Tjugoåtta av de 

femtioåtta tillfrågade eleverna äter lunch varje dag och ungefär hälften 
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tjugosju stycken ansåg även att möbler och inredning är viktig i matsalen. 

Flertalet nämligen femtiofem elever bedömde att om man åt lunch 

presterade man bättre på lektionerna. På måltidsmiljöns frågeställningar var 

det varierande kommentarer enligt följande citat: 

”Jag hade ätit även om det inte var städat” 

”Nej, jag äter allt”  

”Jag tycker miljön är otroligt viktig maten smakar mer om miljön är 

trevlig” 

”… platser åt alla och att maten räcker” 

”… varm mat” 

”… får ny energi och orkar mer” 

       6.3 Elevers tankar och kommentarer om arbetsmiljö  

Enligt fråga sju ansåg fyra av eleverna att ljus, buller och temperatur inte 

hade någon betydelse för dem och lika många hade hoppat över mer eller 

mindre alla dessa frågor. Övriga elever till antal femtio stycken ansåg att 

temperatur/luft, buller och ljus var viktiga faktorer som ska fungera liksom 

utrustning och maskiner. De flesta tänkte då på datorer på de program där 

det inte används andra maskiner och verktyg. I de program där det används 

andra maskiner var det av stor betydelse att undervisningens utrustning och 

maskiner är fungerande. Följande citat har vi hämtat från rubriken ovan: 

 ”Man ger lättare upp om viktiga saker som borde prioriteras inte fungerar 

eller saknas” 

”För att klara av dagen måste luften fungera annars får man ont i huvudet” 

”… vissa lampor blinkar och det är irriterande” 

”… dålig och mörk belysning gör en ofta trött” 

”… är det fint vill man vara i klassrummet” 

”… fall ifall det börjar brinna måste man ju ha brandvarnare, 
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brandsläckare m.m. till hands” 

”… kan vara farligt om allt inte fungerar som det ska” 

6.4 Betydelsen av arbetsmiljön för sitt lärande. 

Kommentarer till fråga åtta, nio och elva om den fysiska arbetsmiljön har 

någon betydelse för lärandet var mestadels att man hade huvudvärk, 

koncentrationen blev sämre om man frös, det var för varmt, dålig 

ventilation, dåliga sittmöbler eller om man var hungrig. Då var man vid 

dessa tillfällen enbart koncentrerad på sina känslor och tankar om detta och 

inte på undervisningen. På frågan vad som är viktigt för lärandet i en kurs 

var det övervägande kommentarer om läraren sedan var det viktigt att ämnet 

är intressant och att det finns bra material. Det praktiska arbetet samt möbler 

och inredning var även av stor betydelse för många elever. Denna fråga gav 

flest kommentarer och eftersom den är övergripande av vårt arbete har vi 

därför valt att lägga in en stor del av citaten som bilaga (bilaga 3), här följer 

några exempel på citat enligt enkäten.  

”Ordning och reda och en tydlig lärare” 

”… att lära mig så jag får ett arbete” 

”… att läraren vet vad han gör”  

”Om inredning och miljön är bra tror ja man blir mer positiv till skolan och 

jobbar bättre” 

”… att klassrummen är lagom varma, inte så man fryser och inte för varma 

för då får man bara ont i huvudet” 

 

 

 

 

 



 

 

33 

Elisabeth Elfborg och Oscar Johannesson 

 

6.5 Arbetsmiljöns jämförelse på APU-plats i förhållande till skolans. 

I Jämförelsen mellan skolans och APU-platsens arbetsmiljö var det 

övervägande APU-platsens miljö som var bättre enligt eleverna (se tabell på 

nästa sida). Det är ju uppenbart flera faktorer som spelar roll att eleven 

tycker det är bättre på APU-platsen än i skolan. Det är en annorlunda miljö, 

man har inte sina kompisar i närheten som man har i skolan. Det blir 

verklighet på ett annat sätt, flertalet av eleverna som läser på ett av 

programmen jobbade på flera olika arbetsplatser under sin praktik vilket de 

upplevde som spännande och varierande. Detta var en av anledningarna till 

att dessa hade svårt att sätt betyg på sin måltidsmiljö, den kunde variera 

väldigt under APU:n, ena dagen var det i en byggarbetsbod och andra dagen 

i servicebilen. Anledning till att maskiner och utrustning ansågs vara bättre 

beror förmodligen på att företagens är modernare och bättre underhållna än 

skolans på grund av ekonomiska aspekter. Elevernas upplevelse av god 

belysning på praktikplatsen kan delvis bero på att ett flertal av eleverna fick 

arbeta i direkt dagsljus. Åsikterna om förhållandet till buller var jämt 

fördelade från skala två till fem. Buller kanske inte har så stor betydelse för 

ungdomar eftersom de är vana att ha ljud omkring sig. Ventilationen ansågs 

bättre på praktikplatsen än vad den upplevs vara i skolan, detta kan bero på 

att några av programmen var utomhus under sin APU. Kyla och värme 

upplevdes som bra på praktikplatsen, det tror vi kan bero på att eleverna är 

mer i rörelse än vad de är i skolmiljön och därför inte reflekterar över om de 

är för varma eller fryser. 

Exempel på citat: 

 ”…allt bättre med APU”  

”…allt på APU var bättre än skolan” 

”APU-platsen är en heltidslärande plats” 

”Jag tyckte att det var mycket trevligare och bättre arbetsmiljö där” 
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Elevens upplevelser av arbetsmiljön på APU-platsen i förhållande till    

skolans arbetsmiljö enligt enkätfråga tio. 

 

   1 2 3 4 5 
Antalet 

elever 

         

Personalrum/matsal  1 3 14 19 11 48 

Värme   1 8 18 19 9 55 

Kyla    6 14 20 8 48 

Ventilation   3 24 15 10 52 

Buller   1 12 11 14 11 49 

Belysning    1 11 20 16 48 

Fungerande maskiner Utrustning 2 9 11 20 42 

Skyddsutrustning   3 15 15 15 48 

 

Tabellen ovan visar vad eleverna ansåg vara av stor betydelse på en skala 
från ett till fem där ett är mycket dåligt och fem är mycket bra. 
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 7. Diskussion 
Diskussionen som följer är grundad på våra fem frågeställningar. 

7.1 Har eleverna kunskap om att och hur de kan påverka sin arbetsmiljö 

och till vem de ska vända sig till? 

Vår studie visar att eleverna har bristande kunskap i vem man vänder sig till 

med arbetsmiljöfrågor. Man har även dålig erfarenhet av att ha kunnat 

påverka sin arbetsmiljö trots att man har påpekat brister i sin fysiska 

arbetsmiljö. En av orsakerna bakom detta resultat kan vara bristen på 

arbetsmiljökunskap, eleverna ser inte skolan som en arbetsplats och 

identifierar sig inte som arbetstagare. Eleverna saknar också arbets- och 

livserfarenhet som ger förtrogenhetskunskapen.  

Till elevernas försvar kan nämnas att alla inte har genomfört kursen 

Arbetsmiljö och säkerhet (50p) det är olika på olika program när man läser 

denna kurs. Några gör det i årskurs ett och några program läser denna kurs i 

årskurs två. Därför tycker vi att denna kurs bör ligga i elevens 

gymnasieutbildning redan på vårterminen i årskurs ett. Då har man 

kunskapen med sig genom hela gymnasietiden både om vem man vänder sig 

till och i hur man som elev kan påverka sin lärandemiljö. Som lärare bör 

man återkoppla undervisningen till arbetsmiljön och dess konsekvenser 

eftersom ergonomi ingår i flertalet av kursmålen. Kunskap om arbetsmiljön 

bör eleven ha med sig ut på sin praktik för att ha en bra grund att stå på. En 

diskussion kan föras mellan APU-platsen och eleven angående 

arbetsmiljöfrågor som kan bestå av undervisning i form av uppgifter som 

eleven har med sig från skolan  

7.2 Hur ser eleverna på sin måltidsmiljö? 

Måltidsmiljön är den miljö som ska ge energi för eleven att orka med den 

del av dagen som återstår men då är det även av stor vikt att frukost intagits 

för att orka med fram till dess. Enligt vår undersökning är det mer än hälften 

som inte äter skollunch varje dag som i vårt enkätresultat berodde på både 
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maten och miljön i elevernas kommentarer. Hur får då dessa elever näring 

och energi för att orka med resten av dagen? Funderar de någonsin över om 

det har någon betydelse för sitt lärande om de hoppar över ett mål eller intar 

en näringsfattig kost som alternativ? Ja, ett fåtal gjorde det i sina enkätsvar 

och man får förvänta sig att de flesta har den insikten eller får information 

om att det är så. I våra litteraturstudier av Christenson och Sundling beskrivs 

att regelbundenheten av dagens måltider är av betydelse för att 

blodsockernivån ska hållas på en jämn nivå för att behålla 

prestationsförmågan under en hel dag. 

7.3 Vad anser eleverna som viktigt i sin arbetsmiljö?  

Vad anser eleverna som viktigt i miljön i de olika exemplen av 

temperatur/ventilation, buller, belysning, inredning, fungerande 

maskiner/utrustning/skyddsutrustning? 

Buller anses som ett av skolans största arbetsmiljöproblem som kan påverka 

både barn och vuxna i form av hörselskador, trötthet, irritation, försämrad 

koncentrationsförmåga och stress. Detta beskrivs även i Hultgrens bok 

Ergonomi, hur känslig kroppen är för yttre miljöpåverkan.  

I dagens skola kan det tyckas att tystnad och lugn är en bristvara. Är det inte 

samtal mellan människor kan det vara någon som talar i telefon, spelar 

musik i sin mobil antingen för sig själv med hörlurar eller även för andra. På 

en yrkesdag med undervisning så är det diverse maskiner som bullrar då det 

är lämpligt att använda hörselskydd vilket inte alltid förekommer. 

Buller förekommer både på APU-platsen och i skolans miljö, enligt 

resultatet av undersökningen så upplever cirka en tredjedel av eleverna att de 

inte påverkas av detta. Är det så att barn/ungdomar idag föds in i en bullrig 

miljö så att de inte är medvetna om eller reflekterar över att det har någon 

betydelse? Många kan göra två saker samtidigt som till exempel att de som 

lyssnar på musik under tiden som studier genomförs anser att de presterar 

bättre. 
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Ljusets betydelse som även vi kommer ihåg inte var så viktigt då majoriteten 

har en bra syn i unga år och anser att man ser bra utan tillräcklig belysning. 

Insikten finns inte att man anstränger sina ögon och att det drabbar 

synförmågan och skapar ansträngning för ögonen som medför att man blir 

trött och får huvudvärk på grund av det. Dagsljuset är av stor betydelse för 

kroppen hur vi mår enligt Kindenberg, detta är märkbart under 

sommarhalvåret då dagarna blir längre och sinnesstämningen påverkas 

positivt för koncentration och prestation.  

Däremot har temperatur som ingår under begreppen luft och ventilation en 

stor roll i lärandet, ”fryser man sitter man bara och tänker på att man fryser” 

var det en elev som skrev i sitt enkätsvar. Det innebär ju då att eleverna vid 

dessa tillfällen bara är koncentrerade på dessa tankar och känslor och därför 

blir undervisningen och lärandet åsidosatt som även nämns i en av artiklarna 

vi skrivit om. Att dålig ventilation gav koncentrationssvårigheter och trötthet 

var en ständigt återkommande kommentar i resultatet av 

enkätundersökningen. Detta bekräftas på ett flertal delar i vår rapport av 

bland annat personal på olika skolor som beskriver liksom eleverna hur svårt 

det kan vara att påverka sin arbetsmiljö. 

Något som är mycket avgörande är att maskiner och utrustning fungerar som 

det ska annars är det svårt för både läraren att lära ut och det uppstår 

svårigheter för eleven att lära sig något. Flertalet av eleverna anser att det är 

av stor betydelse att utrustningen fungerar, är modern och i gott skick. Enligt 

tidningsartiklarna i vår undersökning är det förmodligen ett vanligt problem 

i skolan att rutiner saknas för underhåll av maskiner och utrustning som då 

blir eftersatta. 

7.4 Hur kopplar eleverna själv sitt lärande till arbetsmiljön? 

Att lärandet kan kopplas till den fysiska arbetsmiljön sker nog både 

medvetet och omedvetet. I flera fall är det återkommande kommentarer om 
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att luft, ventilation och temperatur är av stor betydelse för att lärandet ska 

fungera. Detta bekräftas även i våra litteraturstudier att 

koncentrationsförmågan och presterandet påverkas vid dessa miljöproblem. 

Eleverna anser att läraren har stor betydelse ur olika perspektiv för deras 

prestationer. Det innebär att läraren ska vara kunnig och motiverad i sitt 

ämne och lära ut på olika sätt så att alla kan vara delaktiga. Detta kan 

jämföras med texten av Illeris om samspelsdimensionen i lärandet att det är 

av betydelse att det finns möjlighet till aktiv medverkan och 

medbestämmande för eleven. Samspelsdimensionen anses även öka 

engagemanget, reflektion och socialt ansvar. Svenska Kommunförbundets 

forskningsrapport visar också att lärarens ledarskap har stor betydelse. 

7.5 Hur var arbetsmiljön på APU-platsen i förhållande till skolans 

arbetsmiljö? 

Flertalet elever ansåg att APU-platsens arbetsmiljö var bättre än skolans och 

det kan ju till stor del bero på att miljön är annorlunda ute i arbetslivet. Det 

är omväxlande och roligt att få ett avbrott från skolan genom att komma ut i 

det verkliga arbetslivet. Det finns ju dock även de exempel som visar 

motsatsen och då är det både lärarens och APU-handledarens ansvar att ha 

en regelbunden kontakt för att förebygga eller lösa problem som uppstår 

exempelvis om eleven inte trivs. Detta kan uppdagas genom mycket 

frånvaro hos eleven som exempelvis kan bero både på bristande intresse hos 

denne eller ledarskap av handledare. Handledaren på APU-platsen är av lika 

stor betydelse under praktiktiden liksom läraren är i skolan. I dessa fall kan 

det vara aktuellt med byte av APU-plats eller komma fram till andra 

lösningar genom att diskutera arbetsuppgifterna. 

7.6 Slutsats 

Trots problemet med att skriva en lättförståelig enkät anser vi att vi uppnått 

ett resultat i vår undersökning där vi fått svar på våra frågeställningar enligt 

syftet. Vi anser att resultatet av enkätundersökningens frågeställningar till 

stor del är relevanta i jämförelse med våra litteraturstudier. I våra 
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litteraturstudier kom vi fram till att koncentration, prestation, motivation och 

trivsel påverkas av den fysiska miljön. 

Det finns anledning att tro att vår fysiska närvaro vid undersökningen hade 

stor betydelse jämfört med om vi hade lämnat över uppdraget till annan 

lärare eller lagt enkäterna i ett klassfack. 

Genom att svara på frågor och förtydliga enkäten vid vår fysiska närvaro 

före och under genomförandet av respondenternas enkätbearbetning 

bekräftas validiteten. Detta syftar på att undersökningen har en relevant 

giltighet. Reliabiliteten som innebär tillförlitlighet av en undersökning 

styrkte vi genom vår förstudie där vi fick ett likartat resultat. Eftersom alla 

elever läser eller har läst kursen arbetsmiljö anser vi att generaliserbarheten 

var hög. Hade vi även valt att undersöka de högskoleförberedande 

programmen hade nog resultatet blivit annorlunda på grund av att de 

eleverna inte är ute på APU i samma utsträckning. 

Ur eget perspektiv när vi reflekterar över vår tidigare och nuvarande 

arbetslivserfarenhet är det inte ovanligt att man påpekar brister i den fysiska 

arbetsmiljön. Det behövs ofta upprepade tillfällen av tillbud för att det ska 

bli åtgärdat. Det finns checklistor att ta till hjälp så att företaget kommer 

igång med sitt systematiska arbetsmiljöarbete. För att på ett korrekt sätt 

kunna följa upp och dokumentera arbetsmiljön i förebyggande syfte på en 

arbetsplats. Enligt Arbetsmiljöverket är Ergonomi kunskap om arbete och 

kan beskrivas som samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska 

och sociala arbetsmiljön. Kunskap i ergonomi är av betydelse för att anpassa 

arbetet till människokroppen så den inte skadas och slits ut i förtid.  

Kan det vara så att det brister i kommunikationen mellan arbetsgivaren och 

arbetsmiljöverket? Det är av stor vikt att veta vilka rättigheter som gäller för 

arbetstagare/elever och vilka skyldigheter som gäller för arbetsgivaren. Här 

har rektorn ett ansvar att undersöka, genomföra, dokumentera och följa upp 

samt se till att det finns skyddsombud och elevskyddsombud.  
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Rektorerna har en stor roll som informatörer, för att kunna ge denna 

information krävs det utbildning och tid för detta enligt Arbetsmiljöverket. 

Tidsbrist kan vara en faktor som påverkar att detta inte alltid fungerar 

eftersom arbetsbelastning på dagens rektorer är stor. 

Vår enkätundersökning visar att läraren, ljud, ljus, ventilation och måltider 

påverkar lärandet på olika sätt. Detta kan bero på att alla har olika 

förutsättningar i sitt lärande och påverkas mer eller mindre av den fysiska 

miljöns faktorer. Skolan bör kanske därför lägga större vikt vid undervisning 

av arbetsmiljö för både elever och lärare så att alla vet vem man ska vända 

sig till samt hur och vad det är man kan påverka i sin lärandemiljö. Enligt 

tidigare forskning bör den fysiska arbetsmiljön undersökas i större 

omfattning eftersom barn behöver en god fysisk lärandemiljö enligt Pia 

Björklid. 

Om vi skulle göra denna undersökning en gång till så hade vi valt att ha 

likartade frågeställningar i vår enkät i stället för de val vi gjorde med 

skiftande utformning av frågor. Vi anser att detta skulle underlätta för 

respondenterna och rapportskrivarna får ett arbetsmaterial som är lättare att 

bearbeta. 

För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka lärlingars 

arbets- och lärandemiljö eftersom de har sin yrkesutbildning utanför skolans 

lokaler.  
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 9 Bilagor 

 

Bilaga 1 Följebrev (1sida)  

 

 

 

Denna enkätundersökning är en del i ett examensarbete 

som handlar om arbetsmiljöns påverkan på lärandet, som 

genomförs vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt, alla resultat kommer 

att sammanställas på gruppnivå i form av ett totalt resultat. 

Enskilda individer kommer inte att kunna särskiljas i 

undersökningen. Med förhoppning om ett högt deltagande i 

undersökningen hoppas vi att du vill ägna några minuter åt 

denna enkät. 

Vi tackar på förhand för din medverkan. 

 

 

Elisabeth Elfborg 

Oscar Johannesson 
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Bilaga 2 (3 sidor) Enkätfrågor om den fysiska arbetsmiljön i skolan 
och på APU-plats för yrkesförberedande programmen i årskurs två.  

 

Skola: 

1. Vet du vem du vänder dig till om du vill påverka din fysiska arbetsmiljö i skolan och 

vem är det 

isåfall?______________________________________________________________

___________ 

2. Har du kunnat påverka din arbetsmiljö i skolan någon gång? 

Hur?_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Vilket har stor betydelse för dig i skolmatsalen?  

Välj av följande exempel (eller ge andra förslag): Färger på möbler/inredning, hygien, 

matens utseende med bland annat färger, sättet av servering, utseende av porslin eller 

annat. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Äter du skollunch varje dag? 

___________________________________________________________________

5. Har miljön enligt fråga tre någon betydelse för om du äter eller inte och i så fall 

vilket av alternativen?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

6. Presterar du bättre på lektionerna om du ätit lunch? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 
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Klassrummet i praktiska och teoretiska ämnen: 

7. Vilket av följande tycker du är viktigt i skolans arbetsmiljö? Ge gärna en kort kommentar. 

Värme/kyla/ventilation________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________ 

Buller______________________________________________________________

________________ 

Belysning___________________________________________________________

________________ 

Möbler/inredning_____________________________________________________

_______________ 

Fungerande maskiner/utrustning 

___________________________________________________________________

_______________ 

Skyddsutrustning_____________________________________________________

_______________ 

8. Hur tror du föregående fråga påverkar vad du lär dig på lektionerna? 

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Vad är betydelsefullt för ditt lärande i en kurs? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

APU- platsen 

10. Beskriv din fysiska miljö på din APU-plats i jämförelse med skolan enligt följande 

alternativ med ett X på en skala från ett till fem där ett är mycket dåligt och fem 

mycket bra:         
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                          1                 2                  3                4                  5                              

                             

Personalrum/matsal      

Värme      

Kyla       

Ventilation      

Buller      

Belysning      

Fungerande 

utrustning/maskine

r 

     

Skyddsutrustning      

                                                                 

Kommentar:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Till slut en sammanfattande fråga. 

11. På vilket sätt tror du att den fysiska arbetsmiljön kan påverka ditt 

lärande?____________________________________________________________

__________________________________________________________________



1 

 

Bilaga 3 Enkätcitat i frågan om arbetsmiljöns betydelse för lärandet 

(2 sidor). 

 

       ”Ju bättre miljö desto mer lär man sig” 

 

”…att man förstått uppgiften och datorer och material som stolar, skolmat 

fungerar” 

 

”Jag tror den kan få mig att prestera bättre, man kan samtidigt säga att det 

är upp till mig om jag vill lära mig saker, vill man så kan man. Skolan ska 

göra det enklare för oss” 

 

”…mycket buller gör att man blir okoncentrerad” 

 

”man kan må dåligt i skolan och då vill man inte gå dit” 

 

”…pålitlig och bra lärare, trivsamt klassrum och intressant ämne” 

 

”ju mer buller osv. gör så jag inte får den arbetsro jag behöver för att 

prestera till 100%” 

 

”att ha en bra lärare som kan sitt ämne och vet vad den pratar om” 

 

”bland annat att maskinerna ska fungera rätt för annars blir man bara sur” 
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”man blir mer okoncentrerad om man inte gillar inredningen, möblerna är 

dåliga eller att belysningen är för svag. Och det måste vara bra mat i skolan 

för annars blir man helt hängig och okoncentrerad” 

 

”man lär sig lättare om man får pröva och göra det själv och inte bara läsa 

i en bok” 

 

”att jag får den hjälp jag behöver” 

 

”Jag tror att vi påverkas mycket av hur arbetsmiljön är. Om det mesta i 

arbetsmiljön fungerar bra tror jag att vi lär oss mycket” 

 

”…om det är dålig ventilation och mycket buller så försämras min 

koncentrationsförmåga vilket leder till att jag får göra mer hemma” 

 

”…att läraren är bra och demokratisk” 

 

”…mår man bra på sin skola så funkar oftast det mesta”
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BILAGA 4 (antal sidor: 4) 
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BILAGA 5 (antal sidor: 2) 
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