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Förord 
 
Denna rapport innehåller resultat från en enkätundersökning om skolelevens ar-
betsmiljö sett ur ett hälsoperspektiv gjord läsåret 98/99 i årskurs 8 på tre skolor i 
en medelstor svensk stad. Undersökningen har kunnat genomföras med hjälp av 
elevernas uppriktiga engagemang och personalens hjälp med organisation, dis-
tribution och insamlandet av enkäter, till vilka jag här riktar ett stort tack. Ett 
mycket stort och varmt tack till min handledare Susanne Björkdahl Ordell som 
väglett mig i mitt arbete. Susanne har varit ett mycket viktigt stöd och gett vär-
defulla synpunkter och kommentarer på innehåll och uppläggning.  
 
Min förhoppning är att personalen på de skolor som deltagit i undersökning skall 
finna resultaten intressanta och medverka till fortsatt utveckling av en god 
lärande - och hälsofrämjande arbetsmiljö för elever och lärare. Dessutom hoppas 
jag rapporten skall bidraga och inspirera till diskussioner bland lärarstuderande 
på lärarutbildningar. 
 
Frågorna som handlar om hur elever i årskurs 8 upplever sin skoldag och vilka 
erfarenheter de har av sin arbetsmiljö ”spänner” över ett brett område. Jag har i 
min undersökning varit intresserad av att studera elevernas psykosociala och fy-
siska arbetsmiljö ur ett helhets- och hälsoperspektiv. Detta för att också kunna 
ge exempel på och belysa faktorer som eleverna anser är viktiga, för att må bra i 
skolan. Att trivas och må bra i skolan är en viktig förutsättning och en bra ”gro-
grund” för inlärning och utveckling. 
 
Jag har i min undersökning varit intresserad av att mäta och jämföra olika vari-
abler för att kunna visa på skillnader och likheter, vad gäller elevernas upplevel-
ser och erfarenheter. Jag har därför använt mig av en kvantitativ metod, en en-
kätundersökning. Data har samlats in på ett standardiserat frågeformulär. I enkä-
ten har använts frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. Undersök-
ningsgruppen består av svar från 372 av totalt 436 elever, 52 procent flickor och 
48 procent pojkar. 
 
De flesta ungdomarna visar ett stort intresse och engagemang kring frågor som 
rör arbetsmiljön i skolan. Rapporten ger en mångfacetterad bild av elevernas 
upplevelser. En stor del av ungdomarnas erfarenheter av arbetsmiljön visar att 
trivsel och arbetsglädje är starkt beroende av goda fysiska och sociala förhållan-
den i skolan. Eleverna ger en mängd förslag på vad som kan bli bättre, särskilt 
med avseende på den fysiska miljön. Undersökningen visar tydligt att en stor del 
av eleverna vill ha större inflytande i skolan.  
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Relationer mellan elev – elev, lärare – elev samt lärarnas bemötande av eleverna 
har särskilt uppmärksammats i undersökningen. Överlag uppger eleverna att de 
har goda relationer till de flesta lärare. Samtidigt som många elever uppger att 
de har goda relationer till sina lärare svarar var tionde elev att de inte har förtro-
ende för någon lärare. Ett stort antal elever uppger att de blivit illa behandla-
de/förolämpade eller kränkta av vuxna i skolan. Frågan ger inte svar på vad ele-
verna anser vara en kränkning, och huruvida den är medveten eller omedveten, 
men tanken föds. Vad kan detta ha för betydelse för skolarbetet och arbetsklima-
tet som helhet? Skolmiljön tycks vara gynnsammare för flickor än för pojkar i 
flera avseenden. En stor grupp elever har känt sig hotade eller utsatta av andra 
elever. Hot och utsatthet är vanligare bland pojkarna än bland flickorna. Elever-
nas enkätsvar bekräftar också betydelsen av att det finns vuxenpersonal tillgäng-
lig på raster och vid behov. 
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1. INLEDNING 
 
Skoleleven tillbringar 1800 dagar eller cirka 11000 timmar av sin tid i grund-
skolan. En tid av utveckling och stor känslighet för yttre påverkan från skolper-
sonal, skolkamrater och den skolmiljö de dagligen vistas i. Att trivas och må 
bra i skolan är en viktig förutsättning och en bra ”grogrund” för inlärning och 
utveckling. En god arbetsmiljö är viktig för individers välbefinnande. Frågor 
som handlar om hur elever i årskurs 8 upplever sin skoldag och vilka erfaren-
heter de har av sin arbetsmiljö ”spänner” över ett brett område. Jag har i min 
undersökning varit intresserad av att undersöka och belysa elevernas arbetsmil-
jö ur ett hälsoperspektiv relaterat till psykiska, fysiska och sociala hälsoaspek-
ter. 
 
Är skolmiljön en hälsosam arbets- och lärande miljö för barn och ungdom? 
Elevens arbetsmiljö är en del av den totala skolmiljön. Vilka upplevelser har 
eleven av sin arbetsdag, från den stund hon lämnar hemmet på morgonen tills 
hon kommer tillbaka hem efter skoldagens slut? Vilka tankar och känslor, lust- 
som olustkänslor har ungdomar av sin ”vardag”? Kvalitén i skolans verksamhet 
är bl.a. beroende av faktorer som resurstilldelning och hur skolpolitiken utfor-
mas. Finns det förutsättningar för att skapa en god lärandemiljö och en trygg 
arbetsplats där elever kan känna arbetsglädje och trivsel?  
 
1.1  Egna erfarenheter av frisk- och riskfaktorer 
 
Efter att ha haft skolan som arbetsplats i arton år arbetar jag sedan sju år tillba-
ka som lärarutbildare vid Institutionen för pedagogik på Högskolan i Borås. 
Sedan jag började min tjänst på Högskolan har jag bl.a. arbetat med kursut-
veckling och undervisning inom mina ämnesområden rörelse, friskvård, idrott 
och hälsa, områden för vilka jag är ensam ansvarig. Jag arbetar med undervis-
ningen av lärarstudenter på programutbildningen och fortbildning av yrkes-
verksamma pedagoger inom de fristående kurserna. Arbetsmiljöfrågor sett ur 
ett hälsoperspektiv är för mig ett mycket angeläget arbetsfält i lärarutbildning-
en. 
 
Under 70-talet senare del var jag anställd på en mellanstadieskola för att arbeta 
med barn som hade ”särskilda svårigheter” i sitt umgänge med kamrater och 
problem inom familjen. Det var ett mycket intressant men krävande arbete som 
så småningom blev mer än ett ordinärt arbete. Jag var anställd som speciallära-
re och arbetade med utgångspunkt ifrån en helhetssyn på individen där hälsa 
och friskvård hade sin självklara plats. Detta nära samarbete mellan socialför-
valtningen och skolan ledde till att jag fortsatte arbeta med utsatta eller socialt 
utslagna människor i min anställning som hemma – hos – terapeut. Här kom 
jag i kontakt med familjer, barn och vuxna, som på grund av olika omständig-
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heter hade det svårt och inte upplevde tillvaron i samhället särskilt meningsfull. 
Flera av dessa människor fick sällan sina behov av social gemenskap och 
trygghet tillgodosedda. Denna brist på kontakt och delaktighet med andra män-
niskor var omständigheter som jag upplevde som allra starkast. Utanförskap, 
isolation, ensamhet, otrygghet utgör stora hälsorisker.  
 
I min yrkesutövning som lärare i idrott, hälsa och friskvård på grundskolan och 
gymnasieskolan har jag p.g.a. mina tidigare yrkeserfarenheter varit uppmärk-
sam på dessa riskfaktorer och arbetat med friskfaktorer som befrämjar indivi-
ders hälsa. När jag under senare delen av 80 –talet var anställd som idrottslära-
re, arbetade jag också med barn och ungdomar som av olika anledningar ej 
kunde delta i ordinarie idrottsundervisning. Det var barn som hade motoriska 
svårigheter, ej simkunniga elever, barn som p.g.a. sin övervikt hade dålig fy-
sisk status m.m. En gemensam ”nämnare” bland dessa barn var att de hade då-
lig självtillit d.v.s. svag tro på sig själva. De hade lätt för att utvecklingsmässigt 
komma in i ”onda cirklar”, där negativa värderingar av sig själva gav dåligt 
självförtroende. Mycket ofta blev dessa barn och ungdomar passiva och miste 
intresse och lust att deltaga i undervisningen och andra aktiviteter. 
 
I början av 90-talet gavs det möjlighet för elever på flera högstadieskolor att 
göra två egna val av ämnen, så kallat dubbelt tillval, ett teoretiskt och ett prak-
tiskt – estetiskt ämne. Ämnena betygsattes i årskurs 8 och 9. Vid sidan av min 
anställning som idrottslärare fick jag möjlighet att starta ett nytt tillvalsämne. 
En övergripande målsättning med detta ämnet var att eleverna i årskurs 7, 8, 9 
bl.a. skulle inhämta kunskap om olika faktorer som har betydelse för hälsan. 
Syftet var också att de genom kunskaper skulle få insikt om vikten av att ta an-
svar för sin egen hälsa. Friskvårdsämnet var ett av sex praktisk-estetiska ämnen 
som eleverna på högstadiet hade möjlighet att välja. Vår gemensamma mål-
sättning var också att vi skulle ”göra hälsa” i skolan. Intresset för ämnet blev 
mycket stort. Vid starten i årskurs 7 förknippade de flesta eleverna ordet hälsa 
med att motionera, äta bra mat, inte röka, inte dricka alkohol m.m. Det är in-
tressant att notera att i årskurs 9 hade eleverna fått en vidgad syn på hälsobe-
greppet. Hälsa kom då också att handla om vikten av goda relationer, kamrat-
skap, positiva attityder och en hälsosam livsstil. 
 
Eleverna får i dagens skola ta större ansvar än tidigare för sitt eget lärande, 
(Arbetarskyddsstyrelsen 1995). De får i allt större utsträckning söka informa-
tion/kunskap själva. Med ett stort elevantal i klasserna får varje elev alltför lite 
tid och kontakt med läraren. Är lärartätheten tillräcklig för att tillgodose varje 
elevs behov av vuxenkontakt, stöd och handledning i undervisningen?  
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Skolan har under senare år varit i fokus för ett intensivt utvecklings - och för-
ändringsarbete. Ett omfattande reformarbete har skett och sker på alla plan, 
både på lärarhögskolorna och inom grundskolan och gymnasiet. I dagens skola 
finns det ett större uttalat krav på lärare än tidigare att främja och skapa ett gott 
socialt klimat och goda inlärningsmiljöer i en ”lust till lärandemiljö” Styrdo-
kumenten för grundskolan har reviderats och skrivits om. Idag ställer lärarupp-
draget oavsett kunskapsområden/ ämnesområden krav på kompetenser som är 
gemensamma för alla lärare. Innehållet i läroplanen för det obligatoriska skol-
väsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, betonar betydelsen av en 
god miljö för utveckling och lärande. 
 

”Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan 
skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet 
och vilja och lust att lära. Strävan skall vara att skapa de bästa samlade 
betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan 
har en viktig roll härvidlag” ( s.8). 
 

1.2  Vad är hälsa? 
 
Världshälsoorganisationens (WHO) medlemsstater i europaregionen som idag 
består av 51 länder antog 1946 en gemensam definition av hälsobegreppet. Den 
lyder; ”Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom eller handikapp utan ett full-
ständigt kroppsligt, själsligt och socialt välbefinnande”, (Folkhälsogruppen, 
1991). Hälsobegreppet hade dessförinnan definierats som enbart avsaknad av 
sjukdom. Vid WHO:s konferens i Canada 1986 betonades att hälsa skall ses 
som en resurs i vardagslivet och inte som målet med tillvaron. Hälsa skall ock-
så ses som ett positivt begrepp som omfattar sociala och personliga resurser 
samt fysisk förmåga. Det betonas att hälsa är en resurs när det gäller att motstå 
påfrestningar av olika art och det blir därmed möjligt för individen att kunna 
leva ett fullgott liv utifrån sina egna förutsättningar, (Folkhälsogruppen 1991). 
 
WHO:s medlemsstater enades 1998 om en gemensam hälsopolitisk strategi be-
stående av 21 mål – Hälsa 21. De övergripande målen innebär en jämlikare 
hälsa mellan olika länder och inom länder, samt en positiv samt en positiv häl-
soutveckling för de människor som har de sämsta hälso- och livsvillkoren, 
(Folkhälsoinstitutet 1998). 
 
Kanske bara du själv kan avgöra hur bra eller dåligt du mår, men ändå inte sär-
skilt tillförlitligt. Du kanske inte vet vad som är möjligt för din ålder. Du kan-
ske saknar erfarenheter av olika alternativa ”livsstilar”, levnadsförhållanden 
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och kostvanor m.m. Det har i olika sammanhang publicerats en mängd forsk-
ningsrapporter om vad som påverkar människans hälsa, (Nationella folkhälso-
kommittén 1998). Hälsa ur ett psykosocialt perspektiv kan också handla om 
känslan av att vara tillfreds med sig själv och uppleva harmoni och balans i 
tillvaron. Känslan av att nyttja sina resurser på bästa sätt och att uppleva ge-
menskap med andra människor.  
 
1.3  Hälsa och trivsel 
 
Huruvida den psykosociala hälsan hos skolelever ha förbättrats eller försämrats 
genom åren är svårt att uttala sig om eftersom det saknas jämförbara longitudi-
nella studier menar Erik Bergström (1996) överläkare i Umeå kommun. Han 
skriver att ”man bör fundera över om skolans strategier och åtgärder för att 
förebygga framtida psykosociala problem hos eleverna är verkningsfulla”, 
(s.42). Han menar vidare att det är viktigt att skolans personal tar hänsyn till att 
barn och ungdomar har olika förutsättningar att klara de krav som skolan stäl-
ler. Mognadsnivån skiljer sig åt. Skolans organisation bygger bl.a. på att barn 
som börjar skolan befinner sig ungefär på samma utvecklingsnivå. Ämnesupp-
delningen på högstadiet och dess organisation är dåligt anpassad till eleverna, 
särskilt till pojkarnas behov. 
 
Bågenholm (1996) anser att hur barn och ungdomar bemöts och behandlas i 
skolan är också av stor betydelse för deras skolprestationer och sociala anpass-
ning. ” När vi diagnosticerar individer så bör vi samtidigt göra en analys av 
det system som individen befinner sig i” (s.42).  
 
Det finns många faktorer som påverkar ungdomars hälsa. Jag kommer i fort-
sättningen benämna dessa faktorer, ”frisk och riskfaktorer”. Hur ungdomar 
upplever sin arbetsmiljö och vad som påverkar hälsan beror i stor utsträckning 
på det sociala sammanhang de vistas i. För att belysa arbetsmiljön ur ett elev - 
och hälsoperspektiv har jag formulerat enkätfrågor som relaterar till individers 
fysiska, sociala, psykiska och emotionella tillstånd och upplevelser i och relate-
rade till skolmiljön. Mina erfarenheter av ungdomars hälsotillstånd i skolan är 
att deras fysiska hälsa ofta påverkas av psykisk och social ohälsa. Att inte få 
delta i klassgemenskapen med kamrater, eller att vara ”utsatt” av andra elever 
kan bidra till ett svagt självförtroende. Detta kan i sin tur leda till fysisk ohälsa 
p.g.a. inaktivitet, då lusten att delta i fysiska eller andra aktiviteter försvinner. 
Individens fysiska, psykiska och sociala hälsa är beroende och avhängig av 
varandra och bör ses i ett sammanhang. 
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Symtom på ohälsa bland eleverna kan visa sig på flera sätt. Om en elev inte 
trivs och mår dåligt i skolan kan risken vara stor att eleven utvecklar ohälso-
samma vanor i en miljö utanför skolan. Ett omvänt förhållande kan också vara 
tänkbart, dvs. en elev som är socialt missgynnad utanför skolan kan medverka 
till att skapa en ohälsosam skolmiljö både för sig själv och kamrater i skolan. 
Det kan också finnas en tendens att man på vissa skolor bara söker orsaker till 
”skolproblem” och vantrivsel bland eleverna själva eller hos föräldrar till dessa 
barn. Orsakerna till elevernas ”problem” kan också finnas i skolans organisa-
tion, sociala miljö och undervisning. 
 
Kännetecknande för ett traditionellt hälsoarbete i skolan har enligt min mening 
ofta präglats av ett vuxenperspektiv som handlar om att belysa riskfaktorer, 
som t ex rökberoende och alkoholdrickande. Hälsoundervisningen har av tradi-
tion kretsat kring frågor om alkohol, tobak, narkotika och sex och samlevnad. 
Dessa ämnesområden finns omnämnda i Lpo-94 som ett av rektorns ansvars-
områden. Övrig hälsoundervisning utgör endast en liten del av skolans vardag 
och involverar alltför få vuxna. Det kan också vara så att vissa delar av skolans 
verksamhet, samt fysiska och psykosociala miljö motverkar hälsoundervis-
ningens budskap. Det kan vara en skola som inte underhålls och ”vårdas” på 
bästa sätt. En skola som ger barn och ungdomar signaler om att deras fysiska 
och sociala miljö inte är tillräckligt viktig.  
 
1.4  Anpassning eller avtrubbning?  
 
Vad händer under ”resans gång”? Förväntningarna på skolan kan vara ganska 
stora hos de flesta ungdomar som skall börja årskurs 7. Blir det så bra som ele-
verna förväntar sig eller ”grusas” förhoppningarna på vägen? Vilka olika stra-
tegier och vilket förhållningssätt utvecklar ungdomar i skolan om skolans krav 
på att prestera och skolans psykosociala miljö inte stämmer överens med egna 
förväntningar och värderingar de själva har med sig vid skolstarten i årskurs 7? 
Handlar det om en positiv anpassning och leder utvecklingen framåt, eller sker 
det en anpassning och en successiv avtrubbning i och till en lärande miljö som 
vuxna och ungdomar ej vill ha? ”Stöps” alla i samma form efter de ”spelregler” 
eller informella regler som gäller i skolans värld? Vilket socialt normsystem 
råder bland elever i skolan? Känner de socialt mest missgynnade ungdomarna 
vantrivsel i skolan och har de svårt att anpassa sig efter de normer och värde-
ringar som gäller? Undersökningar visar att pojkar som ”mår dåligt”, ofta bry-
ter mot normer redan under de tidiga skolåren. De uppfattas ofta som stökiga 
och utåtagerande. Flickorna reagerar med nedstämdhet och depressivvitet, (So-
cialdepartementet, 1998).  
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Massmedia ger ibland en bild av skolor där arbets- och skolklimatet är påfal-
lande ”rått och hårt”. Elevers värdegrund och avsaknad av ett ”socialt normsy-
stem” kan på olika sätt bidra till att det är vanligt att eleverna på vissa skolor 
känner olust och utsatthet. En av mina elever i årskurs 7 uttryckte det så här: 
”Att bli trakasserad och påhoppad får man räkna med ibland, det är ju så det 
är”! Han berättade för mig att han vid flera tillfällen varit utsatt av andra poj-
kar. Han hade bl a blivit ”doppad” i toaletten av äldre skolelever. Han menade 
också att det var händelser som man fick räkna med.  
 
1.5  Skolans uppdrag  
 
Läkare och forskare Bo J Haglund (1996) anser att den nya läroplanen ligger 
mycket nära den hälsobefrämjande skolan, med eleven i centrum för alla akti-
viteter och med en ambition att lärarna skall ha en djup kunskap om elevernas 
verkliga behov. Haglund menar också att när det gäller att nå speciellt utsatta 
barn är arbetet med stödjande miljöer och ett gott skolklimat betydligt mer 
framgångsrikt än traditionell hälsoundervisning. 
 
Skollagen slår fast att: 
 

”verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan 
skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår 
gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja 
jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande 
behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Utbildningen skall 
ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar” (1 kap. 2§). 

 
Enligt Lpo 94 skall omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling 
prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbing. Skolan skall 
också främja elevernas harmoniska utveckling 
 
Alla som arbetar i skolan skall enligt läroplanen 
• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och 

ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan männi-

skor 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper 
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Läraren skall 
• visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från ett demokratiskt förhållningssätt 
 
Skolans värdegrund och uppgifter 
• Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola har förut-

sättningar för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens be-
tydelse för hälsan 

• Skolan skall främja elevernas harmoniska utveckling. 
• Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de demokratiska värden som vårt samhällsliv vilar på. 
 
1.6  Arbetsmiljölagen 
 
I arbetsmiljölagen som trädde i kraft 1978 betonas såväl fysiska som psykiska 
och sociala faktorer som viktiga. I lagen sägs att ”arbetsförhållandena skall an-
passas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende”. Lagen 
fastslår riktlinjer och mål för vad som skall eftersträvas. Arbetet skall också 
upplevas som meningsfullt. Lagens huvudsyfte är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet och att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö,( kap1, 1§). 
 
I lagen (kap.1, 3§) likställs elever med arbetstagare från och med årskurs 1, 
utom när det gäller elevmedverkan i skyddsombuds- och kommittéfrågor. 
Elevskyddsombud kan dock enligt lagen (kap.6, 17§, 18§) utses av eleverna 
från och med årskurs 7. I lagen (kap.2, 1§, 2§) betonas också arbetstagarens 
möjligheter att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation, och att 
arbetet skall planläggas så att det kan utföras i en sund och säker miljö.  
 
1.7  Syfte 
 
Det som tidigare redovisats i detta kapitel visar att det gjorts lite forskning om 
vilka erfarenheter och upplevelser ungdomar har av sin skolmiljö och vilka 
faktorer de anser vara viktiga för att de ska känna arbetsglädje och må bra på 
sin arbetsplats. Det övergripande syftet med denna undersökningen är därför att 
undersöka skolelevers upplevelser och erfarenheter av den psykosociala ar-
betsmiljön i skolan och relatera dessa upplevelser och erfarenheter till elever-
nas hälsa ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Detta för att kunna ge 
exempel på faktorer som kan främja en för eleverna och skolpersonal hälsosam 
arbetsmiljö. 
 



 
 
 
 

 12

1.8  Frågeställningar 
 
Följande frågor har varit utgångspunkter för undersökningen: 
 
- Vad krävs för att ungdomar skall kunna gå till sin arbetsplats och känna 

trygghet och arbetsglädje? 
- Vilka förväntningar och förhoppningar har eleverna på skolan? 
- Hur är kamratskapet mellan elever i skolan? 
- Hur är relationerna mellan elev och lärare?  
- Vilka möjligheter till inflytande har eleverna på skolarbetet? 
- Vilka möjligheter till vuxenstöd erbjuds eleverna i skolan?  
- Vad anser eleverna är viktigt för att trivas i skolan? 
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2.  UNDERSÖKNINGENS RELATION TILL TIDI-
GARE KUNSKAP 

 
Den forskning och litteratur som i korthet presenteras i detta avsnitt avser att ge 
en bild av ämnesområdets omfattning. Syftet med presentationen är dels att 
relatera tidigare forskning till frågor som undersökningen avser att få svar på, 
dels att belysa olika faktorer som i skolelevers arbetsmiljö påverkar hälsan. 
Kapitlet är i huvudsak organiserat utifrån de frågeställningar som tidigare an-
getts. Jag vill också påpeka att det saknas tidigare gjorda undersökningar kring 
vissa frågeställningar. Jag vill först ge en kort presentation av Folkhälsoinstitu-
tet, som på olika sätt bidrar till att inspirera och stödja skolor att vilja satsa på 
ett långsiktigt utvecklings - och hälsoarbete.  
 
2.1  Folkhälsoinstitutets uppdrag 
 
En av de viktigaste institutionerna för att verka och främja en god hälsa för alla 
är Folkhälsoinstitutet. Folkhälsoinstitutet är en statlig myndighet vilken inrät-
tades 1992 och har som ett övergripande syfte att verka för och att främja en 
god hälsa för alla. Institutet har riksdagens uppdrag att informera om hur vi 
håller oss friska och verka för att utjämna skillnaderna i hälsa mellan olika 
grupper av befolkningen (Folkhälsoinstitutet, 1997). Institutets verksamhet 
skall ha en vetenskaplig förankring och har sedan starten varit mycket produk-
tiv. Folkhälsoinstitutet samarbetar och stödjer kommuner, landsting, företag 
och organisationer samt utbildningsväsendet. En mängd rapporter och litteratur 
har givits ut av vilka en del jag refererar till i min undersökning. Sedan 1997 
har Folkhälsoinstitutet gjort en långsiktig satsning på skolan som ”en arena för 
folkhälsoarbete”. Institutet har också som mål att inspirera och stödja skolor för 
att satsa på att utveckla en hälsofrämjande arbetsmiljö för barn och ungdomar. 
 
2.2  Vad krävs för att ungdomar skall kunna gå till sin ar-

betsplats och känna trygghet och arbetsglädje? 
 
2.2.1  Skolbarns hälsovanor 
 
En positiv bild av svenska ungdomars trivsel får man i den internationella en-
kätstudie av europeiska skolbarns hälsovanor som genomförs vart fjärde år. 
Den första studien gjordes 1985/86 då elva länder deltog (Folkhälsoinstitutet, 
1997). Den följdes 1989/90 och 1993/94 av ytterliggare två hälsovaneunder-
sökningar. Resultaten från studien 1998/99 har ännu inte publicerats. Under-
sökningarna har i Sverige genomförts av Ulla Marklund och Britt-Marie Stran-
dell på uppdrag av Folkhälsoinstitutet. 
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Rapporten av Marklund och Strandell som jag här refererar till i detta avsnitt 
genomfördes 1993/94 då 25 länder deltog i undersökningen. De svenska ele-
verna, 3000 barn och ungdomar i åldern 11-13- och 15 år, svarade oftare än de 
andra ländernas elever att de trivdes mycket bra med livet, dock liksom de öv-
riga länderna, att trivseln avtar med ålder alltefter som de närmar sig de tre sis-
ta grundskoleåren. Trivseln i skolan följer en fallande skala från årskurs 4 till 
årskurs 9. Det var fler pojkar än flickor i de undersökta åldrarna som trivdes 
mycket bra med livet. Det var relativt ovanligt att det fanns vuxna att vända sig 
till med sina problem. I jämförelse med andra länders ungdomar hade de 
svenska pojkarna och flickorna sällan en nära vän. Trots detta led de inte så 
ofta av ensamhetskänslor.  
 
Bland 11 och 13- åringar var det de svenska och norska barnen som tyckte bäst 
om skolan. Hos 15- åringarna skedde dock en markant försämring av trivseln i 
nästan alla länder.  
 
Marklund och Strandell (1997) fann att 20 procent av barnen, oberoende av 
ålder ansågs ha dålig psykisk hälsa, d.v.s. en rad psykiska eller psykosomatiska 
besvär en gång i veckan eller oftare. Frekvensen var högre, ofta dubbelt så hög 
hos flickorna jämfört med pojkarna, vilket är intressant då omgivningen ofta 
ser mer psykiska problem hos pojkar. Det är ett välbekant fenomen att utåtage-
rande och aggressiva beteenden som i större utsträckning förekommer hos poj-
kar får mer uppmärksamhet, än flickornas tystlåtna och tillbakadragna beteen-
den.  
 
Undersökningen visar vidare att mobbning i skolan är mer utbredd bland poj-
kar än bland flickor. Mobbning är i denna undersökning definierad enligt föl-
jande. ”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under 
en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer”, ( 
Olweus 1991 s.4). 
 
Frågor som rör ungdomars allmänna hälsotillstånd visar bland annat att andelen 
elever som är trötta på morgonen ökar med stigande ålder och är högre bland 
pojkar än bland flickor. På frågan, ”Vad tycker du om skolan nu för tiden”, 
svarade majoriteten ganska bra. Flickorna trivs bättre än pojkarna men trivseln 
i skolan blir sämre med ökad ålder. 38 procent av pojkarna i årskurs 9 trivs inte 
i skolan jämfört med 16 procent i årskurs 5. 
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2.2.2  Projektet hälsoskolor 
 
Det finns exempel på skolor där man medvetet arbetar för att skapa en god ar-
bets- och lärandemiljö. Ett uppmärksammat hälsoprojekt inom skolan startade 
1992 under namnet, The European Network of Health Promoting Schools. Ini-
tiativtagare till projektet var WHO:s Europakontor. År 1997 deltog 40 länder i 
projektet. Inom varje land utses ca. 10 skolor som under tre år skall arbeta för 
att utveckla och göra den egna skolan så hälsofrämjande som möjligt. Arbetet 
med en ”hälsofrämjande skola” riktar sig till personal, elever och föräldrar. 
Folkhälsoinstitutet bedrev i tre år (1994 –1996) projektet hälsoskolor. Delakti-
ga i projektet var också Skolverket och Kommunförbundet. Elva grundskolor i 
Sverige har på olika sätt arbetat medvetet med undervisning relaterad till hälsa. 
Dessa skolor är väl spridda inom Sverige och representerar olika typer av bo-
stadsområden. På respektive skola har personalen och eleverna själva fått be-
stämma innehåll och utformningen av ”hälsoarbetet”. Skolverket har bekostat 
utvärderingen och projektet har följts av Lander vid Institutionen för pedagogik 
vid Göteborgs universitet. Han har också gjort en uppföljningsrapport av pro-
jektet som har utgivits av folkhälsoinstitutet, (Lander 1997).  
 
Syftet med projektet har bl.a. varit att få svar på vad skolans undervisning om 
hälsa kan innebära och i vilken utsträckning undervisningen kan anses vara 
hälsosam för eleverna, (Lander 1997).  
 
Som exempel på olika områden som togs upp vid starten för projektet kan 
nämnas, friskvård för både elever och personal. Motion, bättre mat och en bätt-
re matsituation, en rökfri skola, rökförbud även för vuxna. Hälsolag som sam-
ordnar hälsoarbetet på skolan, hälsa i arbetsplanen, konfliktbearbetning, nor-
mer och meningsfullhet, livsåskådningsdiskussioner etc. Lander (1998) menar 
att det inte är enkelt att mäta vad som menas med att ”lyckas” i ett hälsoarbete 
och i detta projekt har man inte försökt göra någon studie av effekterna av sko-
lornas arbete. Skolorna har också arbetat med så olika projekt och inom olika 
områden. Syftet med hälsoarbetet på skolorna har närmast varit att pröva olika 
”grepp” i ett systematiskt hälsoarbete, (s.18). 
 
Tre perspektiv har varit aktuella i utvärderingen. Det socialpsykologiska, det 
utvecklingspsykologiska samt det salutogena (Folkhälsoinstitutet 1997). Salus 
är latin och betyder hälsa. En central utgångspunkt i sammanhanget har varit 
huruvida skolans miljö och verksamhet skapar en god utveckling av både kom-
petens och hälsa och i vilken utsträckning skolmiljön främjar ungdomars per-
sonlighetsutveckling ur ett socialt, kognitivt och emotionellt perspektiv. 
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En skola som vill arbeta utifrån ett salutogent perspektiv skall enligt denna teo-
ri stärka elevernas känsla av sammanhang. En strävan är att all verksamhet 
inom skolan skall för eleverna upplevas som meningsfull och att alla skall ha 
möjlighet att förstå och påverka vad som händer dem där.  
 
2.2.3  Ett salutogent synsätt på hälsan 
 
Antonovsky är en annan forskare som också ägnat sig åt att studera och forska 
om människans hälsa. Antonovskys forskningsfrågor och positiva sätt att un-
dersöka hälsan hos människan, försökte bl.a. ge svar på frågor som hur man 
trivs med livet, hur man har det med arbete, skola, familj, vänner, ekonomi och 
fritid m.m. eller kanske faktorer som medverkar till att man klarar psykiska 
påfrestningar. Ett sådant sätt att undersöka hälsan kallas salutogent, dvs. att 
söka efter hälsobefrämjande faktorer, i motsats till patogent, som inriktar sig på 
sjukdomsframkallande faktorer. Istället för att fråga sig ”varför blir man sjuk,” 
kan man fråga sig ” varför håller man sig frisk”?  
 
Antonovsky känd internationell forskare och professor i medicinsk sociologi 
anser att grunden till hälsa står att finna i individens motståndsresurser, och 
framförallt i individens upplevelse av sammanhang i tillvaron. ”Människans 
känsla för sammanhang”, dvs. förmågan att förstå sin tillvaro, att kunna be-
mästra den och att se det meningsfulla i livet, (Antonovsky 1991). Han söker 
bl.a. efter orsakerna till att människor trots stora påfrestningar och tillsynes 
mycket dåliga förutsättningar ändå har god hälsa. 
 
 I boken ”Hälsans mysterium” redogör han för de faktorer som på ett avgöran-
de sätt påverkar vår hälsa. Motståndskraften och förmågan att klara påfrest-
ningar beror enligt Antonovsky på i hur stor utsträckning vi upplever tillvaron 
som meningsfull, begriplig och hanterbar. Dessa tre komponenterna utgör KA-
SAM – begreppet, (känsla av sammanhang). Den första komponenten är me-
ningsfullhet som i detta sammanhang handlar om motivation och delaktighet. 
Den andra är begriplighet, som innebär att det som händer en i livet är förut-
sägbart och går att förklara. Den tredje är hanterbarhet som innebär att man kan 
påverka egna levnadsförhållanden. De individer som har höga värden av dessa 
komponenter har också en ”hög KASAM” (Antonovsky 1991). En hälsofräm-
jande skola som har ett salutogent perspektiv bör enligt Antonovskys teorier 
stärka elevens känsla av sammanhang. 
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2.2.4  Den psykosociala miljöns betydelse  
 
Studier och forskning på djur visar att den psykosociala miljön har stor bety-
delse för djurens hälsa. Denna forskning har också gett kunskaper som gäller 
människan. Frankenhaeuser & Ödman (1992) refererar till ett forskningspro-
jekt i USA. Forskarnas syfte var att ta reda på hur en kolesterolrik kost påver-
kade kaniners hälsa. Två grupper av kaniner sattes därför på en ohälsosam, ko-
lesterolrik diet. Kolesterolhalten i blodet steg som man hade förväntat sig. En 
del av kaninerna i den ena gruppen insjuknade i åderförkalkning i hjärtats kärl, 
medan kaninerna i den andra gruppen som uppföddes på samma kost förblev 
friska. Även om blodkolesterolvärden också var förhöjda. Fanns det någon 
skillnad i kaninernas psykologiska och sociala miljö? Det visade sig att de ka-
niner som hade blivit sjuka hade levt ensamma i sin bur utan kontakt med vare 
sig människor eller andra djur. De som var friska hade vårdats omsorgsfullt av 
en kvinnlig djurskötare. Resultaten visade på en klar skillnad mellan grupperna 
och att den psykosociala miljön har stor betydelse för djurens hälsa. Hur reage-
rar då människor i en liknande situation? Forskarna menar att resultaten av 
forskningen på djur även kan relateras till människor. 
 
Andra forskningsresultat har visat att det finns tre olika psykosociala områden 
som verkar som skyddsfaktorer för hälsa. Dessa områden beskrivs som me-
ningsfulla sammanhang, sociala nätverk och arbete/sysselsättning. Människor 
som känner att de kan påverka och hantera det som händer i livet får en känsla 
av meningsfullhet. Trygga och säkra sociala uppväxtvillkor är också en viktig 
hälsofaktor (Folkhälsorapport 1994:9)  
 
Inom vetenskapspsykologin finns ansatser till att beskriva förutsättningarna för 
en god mental hälsa eller ”inre” livskvalité. Grundkomponenterna är att vara 
aktiv, ha självkänsla, ha goda sociala relationer och en ”grundstämning av 
glädje” (Naess 1975). Förutsättningar för att uppnå den inre livskvalitén har 
även relaterats till människans yttre förhållanden som arbete, bostad och eko-
nomi (Kajandi 1983). 
 
2.2.5  Den motivhierarkiska teorin och skolor som ”lyckas” 
 
Maslow (1969) beskriver genom ett hierarkiskt ordnat system, motiv som om-
fattar fysiologiska behov (behov av föda, vatten, vila, sex och syre). Behov av 
säkerhet, trygghet och social gemenskap. Egobehov, som innebär behov av att 
få ansvar, uppskattning, beröm, erkännande och respekt och som bidrar till ett 
gott självförtroende. Behov av självförverkligande som leder till framgång och 
utveckling. Maslow menar att de primära och fundamentala motiven först mås-
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te vara tillgodosedda och är en förutsättning för att de andra motiven i ”hierar-
kins trappa”. 
 
Ekholm, (1998) har forskat om elevers sociala utveckling i skolan. Skolor som 
”lyckas” och når framgång kännetecknas enligt Ekholm av att skolan förmår att 
ge alla eleverna uppmärksamhet för att prestera goda resultat. De kännetecknas 
också av att det finns tydliga uttalade förväntningar på eleverna om hur de bör 
bete sig och inte bete sig. I dessa skolor känner också eleverna att de kan på-
verka sin situation och att deras åsikter betyder något. De framgångsrika sko-
lorna lyckas också skapa ett gott samarbete med föräldrarna. Skolor måste vara 
trygga där ungdomarna kan känna förtroende för de vuxna . Ekholm menar vi-
dare att miljön i skolan är vuxentät, där det råder stor social kontroll. Det är få 
asociala handlingar som utförs av eleverna inom skolan, t.ex. stölder, mobb-
ning och misshandel, och att de flesta av dessa handlingar i allmänhet klaras 
upp. Han betonar betydelsen av att låta eleverna möta föräldrarna i diskussio-
ner där man berättar om sina rollförväntningar på varandra. 
 
2.3  Hur är kamratskapet mellan elever i skolan? 
 
2.3.1  Skyddsfaktorer 
 
I en undersökning som genomfördes av Werner (1992) följdes 700 barns upp-
växt på Hawaii, från födseln till 35 års ålder. Werners studie visade att en liten 
grupp barn ca 10 procent av de barn som växte upp under mycket svåra förhål-
landen ändå utvecklade en fullständig anpassning till vad hon uttrycker ”ett 
kompetent och självständigt vuxenliv”, dvs. de klarade de krav som samhället 
ställde och verkade trivas relativt bra med livet. De flesta andra råkade illa ut, 
blev kriminella, prostituerade, alkoholister etc. Den lilla grupp som lyckades, 
s.k. ”maskrosbarn” uppvisade enligt  
Werner följande kännetecken. 
 
• de saknade aldrig vänner 
• de hade en känsla av egenmakt 
• de tänkte och handlade självständigt 
• de hade i regel fina resultat när man testade kreativiteten 
  
Werners undersökning visar att trots ett mycket dåligt utgångsläge och dåliga 
förutsättningar klarade sig dessa barn relativt väl och trivdes bra med livet i 
vuxen ålder. En intressant gemensam nämnare hos dessa barn var att de aldrig 
saknade vänner. En slutsats av detta konstaterande är att en god kamratskap 
mellan elever i skolan har mycket stor betydelse för elevers fysiska, sociala och 
psykiska hälsa. 
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2.3.2.  Ungdomars relationer 
 
Lindholm (1996), vid Åbo universitet, har i en doktorsavhandling undersökt 
gymnasieungdomars inställning till hälsa. Hon har bl.a. funnit att faktorer som 
är knutna till hälsa är goda relationer i familje- och vänskapsförhållanden med 
tillit, kärlek och någon att tala med. Hon visar också i sin studie att upplevd 
livsmening har samband med hälsa. 
 
Torbiörnsson (1996) skriver att ungdomars frågor om hälsa handlar mer om 
relationer än om vuxenvärldens olika hälsobudskap. En av hennes slutsatser är 
att om vi stödjer barns och ungdomars förmåga att skapa goda relationer är det 
den bästa starten till god hälsa. Hon skriver vidare att om kunskaper i skolan 
ska få en bra grogrund, måste också elever må hyfsat i vardagen, i klassrummet 
och hemma. 
 
2.3.3  Mobbning i skolan 
 
Olweus, har under mer än 20 år forskat om mobbning och dess konsekvenser. 
Han presenterar en rad fakta om mobbning samt dess orsaker och konsekven-
ser. Olweus (1991) har utarbetat åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Pro-
grammen har visat sig avsevärt förbättra arbets- och inlärningsmöjligheterna 
för eleverna. Mobbningen har kraftigt minskat liksom antisociala beteenden 
som vandalisering, skolk och stöld. Elevernas trivsel har också förbättrats, allt 
enligt författaren. 
 
Olweus definierar mobbning enligt följande: ”En person är mobbad när han 
eller hon, upprepade gånger och under viss tid blir utsatt för negativa hand-
lingar från en eller flera personer”,( s. 4). Han påpekar också att det bör vara 
en viss obalans i styrkeförhållandet. Han menar också att mobbning kan ske på 
två sätt, direkt och indirekt mobbning. Direkt med öppna angrepp på den mob-
bade och indirekt genom utanförskap och isolering. Hans undersökningar är till 
största delen gjorda i Norge och Sverige. 
 
Mobbningen är allra vanligast i årskurs 3-6 (11,4 procent). På högstadiet är den 
hälften så hög, 5,6 procent. Undersökningen är genomförd 1983 på 5200 elever 
i Sverige. Olweus presenterar tyvärr inte några undersökningsresultat från 
1990-talet. 
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En senare undersökning av mobbningsfrekvensen i skolan har utförts i Stock-
holms län, Wallin, Berg, Haglund, Burström (1996). Undersökningen visar att 
21 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna i årskurs 5 hade varit utsat-
ta för mobbning minst en gång under läsåret. I årskurs 9 uppgav 16 procent av 
pojkarna och 10 procent av flickorna att de varit utsatta för mobbning minst en 
gång under läsåret.  
 
Författaren, psykologen och psykoterapeuten Fors har i sin avhandling och se-
nare i boken, ”Makt maktlöshet mobbning”, (1993) beskrivit autentiska fall och 
relationen mellan ”offer och plågare” och mellan barn och vuxna ur ett makt – 
och känslomässigt perspektiv. Hon visar i sina fallbeskrivningar att orsaken till 
mobbning kan finnas såväl i barngruppen som i skolorganisationen. Vuxna an-
vänder sin makt till att både förhindra och att förstärka mobbningen, (Fors 
1993). När vuxna tror att det är ”offret” som är orsak till mobbningen, förhind-
ras en förändring. ”Då de vuxnas synsätt på orsaken till mobbningen fokuseras 
på offret, blir det ett hinder mot att fokusera på de handlingar plågaren utför”, 
(s.2). 
 
2.4  Vilka förväntningar har eleverna på skolan? 
 
2.4.1  Idrottspsykologins och forskningens betydelse  
 
Uneståhl (1994) har i sin forskning visat att positiva förväntningar i hög grad 
påverkar inställning och prestationer i positiv riktning medan negativa förvänt-
ningar har direkt motsatt verkan. Hans arbete och forskning inom idrottspsyko-
login har haft stor betydelse . Om man relaterar resultatet av denna forskning 
till elevers prestations- och förväntningsmotiv i skolan kan man säga att presta-
tioner och förväntningar blir ett resultat av de framtidsbilder ungdomar har el-
ler utvecklar. Härvidlag har läraren en mycket betydelsefull uppgift där lära-
rens förhållningssätt och förväntningar på eleven spelar en viktig roll för ele-
vernas studieresultat. Uneståhl skriver om mentala träningsprinciper och ger 
följande råd: 
 
• Arbeta målstyrt istället för resursstyrt 
• Arbeta alltid för – och inte mot – någonting 
• Bygg vidare på det som fungerar och på ”må bra” - känslor 
• Använd inte ”inte” – undvik negationer 
• Låt din vision ge en högre mening åt vardagen 
• Fråga dig alltid vad som är fördelen med det som har hänt 
• Se livet som en spännande upptäcktsfärd där målen ger mening åt färden 
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De flesta i vårt samhälle har säkert hört talas om Jantelagens tio principer. De 
som börjar med ”Du skall inte tro att du är något”, ”Du skall inte tro att du är 
lika god som vi” osv. En viktig princip som Uneståhl (1991) tar upp i detta 
sammanhang är att inte arbeta mot utan för något. Uneståhl har ersatt Jantela-
gen med en ”Vikingalag” som bygger på tio positiva och stärkande principer. 
Med utgångspunkt från ett friskvårds- och hälsotänkande i skolan kan det fin-
nas anledning att också i skolan knyta an till dessa principer för att stärka ung-
domars självkänsla och respekt för sin egen person. Att visa uppskattning och 
ge beröm är också viktiga delar som kan kopplas till dessa principer. Här följer 
sex av dessa tio principer: 
 
• Alla människor kan lära sig något av mig  
• Mina känslor är lika viktiga som andras 
• Det jag säger är väl värt att lyssna på 
• Det jag gör är väl värt att uppmärksammas 
• Jag respekterar mig själv och finner att andra gör det också 
• Jag har full rätt att må bra på alla sätt 
 
2.5  Hur är relationerna mellan elever och lärare i skolan? 
 
2.5.1  Lärarens bemötande av skolelever 
 
I tidskriften Pedagogiska magasinet 1/8-98 skriver Colnerud, fil dr i pedagogik 
om lärares kränkningar av elever i skolan. ”Det är intressant att lärare uttryck-
er osäkerhet inför det berättigande att invända mot att elever behandlas krän-
kande av andra lärare”,( s. 61 ). Hon understryker också att syftet inte är att 
”hänga ut” lärare som yrkesgrupp. Men för att förhålla sig till ett ”socialt fe-
nomen” kan det vara nödvändigt att studera det. Hon skriver också att kränk-
ningar tillhör ett socialt fenomen i en organisation där det råder ojämna makt-
förhållanden. Läraren kan naturligtvis ha en annan uppfattning av en händelse 
än eleven har. Det som för eleven uppfattas som en kränkning kan för läraren 
ha en annan tolkning. 
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I sin artikel ger Colnerud exempel på olika varianter av kränkningar: 
 
Typ av kränkning Exempel 
Trakasserier  Lärare plågar elev under lång tid 

 
Varaktigt översitteri  Lärare skapar ett klimat av rädsla och osä-

kerhet med hjälp av ironi, sarkasm och för-
ödmjukelser 
 

Situationsbetingade över-
tramp  

Läraren tappar kontrollen i en konflikt och 
använder kränkning som vapen för att vinna 
 

Integritetskränkningar  
- undervisning 
- fostran 
- privatliv  
- information 

Läraren låter elev misslyckas offentligt 
Korrigerar och bestraffar offentligt  
Kommenterar elevs förälder på nedsättande 
sätt Kommenterar elev till vuxenbesökare 
så att eleven och klassen hör 

 
Colnerud menar att de tre första kategorierna kan relateras till begreppen kon-
troll och makt och kan därför kallas för kränkningar. De övriga kategorierna 
kan tolkas som uttryck för sårande förbiseenden och brist på respekt och kan 
därför kallas integritetshandlingar. 
 
Alla i skolan; lärare, elever och övrig personal berörs av och lyder under ar-
betsmiljölagen. I AFS 1993:17, (Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling), 
konstateras det att kränkande beteende eller bemötande aldrig kan accepteras 
oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas. D.v.s. att alla lärare och elever 
har skyldighet att uppträda korrekt och med respekt för varandra för att bidra 
till ett gott arbetsklimat. 
 
Yrkesetiken är kopplad till yrkets uppdrag och de mål som finns angivna i 
skollagen 2§.  
 

”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje männi-
skas egenvärde. Särskilt skall den som verkar inom skolan”  
1. Främja jämställdhet mellan könen.  
2. Aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom  mobb-
ning och rasistiska beteenden. 
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I läroplan Lpo 94 Under rubriken Mål och riktlinjer står det bl a följande: 
 
Alla som arbetar inom skolan skall; 

 
• visa respekt för den enskilde individen och i det vardagliga arbetet utgå 

från  ett demokratiskt förhållningssätt 
• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper 
• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan männi-

skor 
 
2.6 Vilka möjligheter till inflytande har eleverna på skolar-

betet? 
 
2.6.1   Elevinflytande 
 
Ett av syftena med att ungdomarna själva skall få vara med och besluta om hur 
skolarbetet ska organiseras, är att deras arbetsvilja skall hållas ”levande” under 
skolåren, (Arbetarskyddsstyrelsen 1995). I Skolverkets utvärderingar om sko-
lans arbetsmiljö 1991 och 1995 fick var tionde elev i årskurs 9 på 101 skolor 
svara på i vilken utsträckning de hade fått bestämma något i tio olika frågor, 
(Arbetsliv och hälsa, Arbetarskyddsstyrelsen 1995 s.177).  
 
Undersökningen visar att i fråga om klassresor och val av kamrat i grupparbete 
hade över 80 procent av eleverna fått påverka. Däremot ansåg de flesta att de 
inte haft något inflytande alls över arbetsmiljön eller arbetets uppläggning. Val 
av arbetssätt ansåg 40 procent av eleverna att de fått vara med och bestämma. 
Lektionsinnehållet var det 18 procent av eleverna som ansåg att de hade fått 
påverka. Resultatet visar också ett i stort sätt oförändrat mönster mellan åren 
1969 – 1994. Frågor om läroböcker, antal prov, hur prov skall vara samt läxor 
uppgav mellan 10 och 14 procent av eleverna att de hade haft inflytande över. 
Lärarna och eleverna har inte samma uppfattning om förhållanden som handlar 
om i vilken utsträckning eleverna får vara med och påverka arbetssätt m.m. 
Eleverna anser mer än lärarna att kunskapsförmedling dominerar undervisning-
en. 
 
Kartläggningen av skolans arbetsmiljö visar fram till mitten av 1990 – talet att 
eleverna har en relativt monoton arbetssituation. De har lite inflytande över sitt 
eget arbete och arbetsmiljöns utformning. Elevinflytande tas i denna utvärde-
ring upp som en mycket viktig faktor för att utveckla och förbättra skolan, (Ar-
betarskyddsstyrelsen 1995).  
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”Enpowerment innebär en strävan att nå kontroll som vilar på en demokratisk 
grund och på en stark känsla för mänskliga rättigheter” (Hagqvist & Starrin, 
Ungdomstid 1996). Begreppet används ofta i hälsofrämjande arbete bland ung-
domar där demokrati och inflytande varit centrala och viktiga begrepp i skolan. 
Det räcker inte att enbart i manipulativt syfte skapa en känsla av delaktighet 
hos eleverna. Det bör handla om ett reellt inflytande och faktisk delaktighet. 
(Hagqvist & Starrin 1996) 
 
2.7  Stress - eller bara lite bråttom  
 
Ordet stress har blivit ett modeord som människor använder i många olika situ-
ationer. Ordet stress är ett engelskt ord som betyder tryck, spänning eller på-
frestning. Stress svarar för reaktioner som uppstår när vi känslomässigt blir ho-
tade, eller utsatta för anpassningstvång och påfrestningar. Stress kan sägas vara 
vår från stenåldern nedärvda förmåga att mobilisera extra resurser inför en fara, 
ett hot eller liknande, (Lindberg 1990). 
 
Forskarna och författarna Frankenhaeuser & Ödman (1992) diskuterar stress-
forskningens nya rön. Kropp och själ hör ihop. För att människan skall må bra 
måste hennes grundläggande, primära behov tillgodoses i första hand för att 
garantera hennes överlevnad. Till dem hör bl.a. vatten, mat, sömn och syre, 
(fysiologiska behov). Viktiga är också behov av social gemenskap och samhö-
righetskänsla med andra människor. Behov av uppskattning, säkerhet, trygghet, 
respekt och självförverkligande är andra sekundära behov.  
 
Det är också betydelsefullt att vi förstår vad som händer runt omkring oss och 
att vi har möjlighet att påverka vår situation. Det bör vara balans mellan de 
krav som ställs och vår förmåga att svara upp till dessa krav. När det råder oba-
lans mellan krav och förmåga är risken stor att vi drabbas av en stressreaktion. 
Våra mentala processer i hjärnan består av tankar, bilder och känslor, (Uneståhl 
1991). Upplevelsen av en situation eller händelse är avgörande för om stressen 
är negativ eller positiv. Den hormonproduktion av främst adrenalin, noradrena-
lin och kortisol som då startar påverkar bl.a. kroppens immunförsvar. Det finns 
undersökningar som visar samband mellan hög kortisolhalt och magsår, (Fran-
kenhaeuser & Ödman, 1992).  En annan stressfaktor är tidsstress. Tidsstressen 
kan bli ohälsosam när den återkommer mer frekvent. Situationsstress, konfron-
tationsstress och lagrad stress är också vanliga i vårt samhälle. 
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3. METOD 
 
Undersökningens syfte har varit att undersöka skolelevers upplevelser och erfa-
renheter av arbetsmiljön i skolan som också har varit avgörande för vilken me-
tod jag använt mig av. Jag valde en kvantitativ metod framför en kvalitativ av 
huvudsakligen två skäl. Jag har i min undersökning varit intresserad av att mäta 
och jämföra olika variabler för att kunna visa på skillnader och likheter. Jag 
anser mig ha en lång erfarenhet och goda kunskaper inom det område jag velat 
undersöka, vilket jag också anser vara betydelsefullt för att kunna ställa rele-
vanta frågor i enkätform.  
 
Arbetet har genomförts med hjälp av en enkätundersökning. Data har samlats 
in på ett standardiserat frågeformulär och analyserats kvantitativt. I enkäten har 
jag använt frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. På frågorna med 
öppna svar där eleverna haft möjlighet att uttrycka och formulera tankar, käns-
lor och åsikter på ett friare sätt, har jag valt att göra kvalitativa analyser och 
inordna elevsvaren i olika grupper. 
 
3.1  Konstruktion av enkät 
 
Ett omfattande arbete har lagts ner på att formulera enkätfrågor så att de mäter 
det som de är avsedda att mäta och att de ej mäter något därutöver, d.v.s. att 
frågorna har hög validitet. Hög reliabilitet, d.v.s. noggrannhet och tillförlitlig-
het i den mätmetod som används är också en högst väsentlig faktor och ett 
nödvändigt villkor för att undersökningen skall ha en hög validitet, ( Dahm-
ström 1996). Enkätfrågorna har diskuterats i olika omgångar med deltagare i ett 
vetenskapligt seminarium vid Högskolan i Borås. Frågorna har också förtestats 
på elever i aktuell åldersgrupp i en högstadieklass.  
 
Enkäten omfattar 39 frågor. Svarsalternativ av typen ”alltid ”, ”ofta”, ”sällan” 
”ibland” eller ”aldrig” finns med i enkätfrågorna. Elevernas egna tolkningar av 
dessa alternativ kan skilja sig åt. Jag har trots denna vetskap valt att i de flesta 
frågorna använda mig av dessa svarsalternativ. För en del ungdomar kan ofta 
betyda ett par gånger i veckan medan ett par gånger för andra kan betyda säl-
lan. Här handlar det inte om att alla tolkat ofta på samma sätt, sett ur ett tids-
perspektiv. Det handlar mer om, att om en elev upplever att något händer ofta, 
så är det den upplevelsen jag vill åt och redovisar i denna undersökning. 
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3.2  Genomförande 
 
3.2.1  Undersökningsgrupp och urval 
 
Som grund för undersökningen ingår 372 skolelever från årskurs 8. Jag har i 
min undersökning och i mitt urvalsförfarande varit intresserad av vända mig till 
stadsskolor som har elever från liknande upptagningsområde med hänsyn tagit 
till gemensamma nämnare som bl.a. boendemiljö, stadsmiljö och elever med 
invandrarbakgrund. Jag har valt att göra en totalundersökningen av tre skolors 
samtliga årskurs 8 elever. Undersökningen genomfördes under slutet av ht –98 
och början av vt –99. På samtliga tre skolor finns det ungdomar från många 
olika nationaliteter. På forskningsetiska grunder har jag dock valt att inte redo-
visa dessa separat då deras anonymitet eventuellt kunde röjas. 
 
3.2.2  Datainsamling och bearbetning 
 
På varje skola har det funnits en ”kontaktperson” som har hjälpt till med att 
lämna ut enkätformulären till klassföreståndarna. Jag har också gjort besökt på 
respektive skola för att få en personlig kontakt med lärarna. Här har jag träffat 
lärarlag, rektor m.fl. och informerat om syftet med undersökningen och möj-
ligheterna av att senare få ta del av undersökningsresultaten om intresse finns. 
 
Data har samlats in på ett standardiserat frågeformulär. Frågeformuläret har 
besvarats anonymt i klassrummet på lektionstid under lärarens ledning. Varje 
elev har lagt sitt besvarade frågeformulär i ett kuvert och klistrat igen det. Un-
dervisande lärare har samlat in kuverten och lämnat dem till en kontaktperson 
på varje skola som därefter lämnat dem till mig. Allt detta är gjort för att säkra 
en anonymitet vilket också är en förutsättning för en god reliabilitet i under-
sökningen. Dessutom har de allra flesta eleverna visat stort engagemang för 
undersökningen genom att seriöst besvara alla fasta frågor och gett utförliga 
svar på de öppna frågorna. 
 
Resultatredovisningen utgörs av svar från 372 elever av urvalsgruppens 436 
elever. Könsfördelningen är relativt jämn. Flickorna utgör 52 procent och poj-
karna 48 procent av hela gruppen. Genomläsning, granskning och bearbetning-
en av svaren har skett manuellt. 
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Tabell A.  Antal elever uppdelade på kön från tre högstadieskolor 
 
 Skola X Skola Y Skola Z Totalt 
Pojkar 72 44 61 177 
Flickor 92 46 57 195 
Totalt 164 90 118 372 

     
3.2.3  Bortfall 
 
Det finns tre orsaker av bortfall. Av ett aktuellt elevantal på 436 elever har svar 
inkommit från 372 elever vilket gör ett totalt bortfall på knappt 15 procent. Det 
externa bortfallet består av delar av klass som ej har haft möjlighet att delta i 
undersökningen och elever som varit frånvarande vid undersökningstillfället. 
Y-skolan har ett större bortfall av elever på grund av att delar av klasser ej var 
närvarande vid den aktuella dagen då enkätfrågorna besvarades. Ett fåtal elever 
har lämnat in ofullständiga formulär, vilket utgör det interna bortfallet. En obe-
svarad fråga är huruvida enstaka elever som av andra skäl än sjukdom ej var 
närvarande vid undersökningstillfället kunde påverkat resultatet. Med hänsyn 
tagen till frågornas och svarens känslighet samt utlovad anonymitet, har jag av 
”sekretesskäl” ej gjort någon undersökning och analys av bortfallet. 
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4. RESULTAT 
 
Frågeställningarna i elevenkäten är relaterade till elevernas arbetsmiljö sett ur 
ett holistiskt hälsoperspektiv. Resultatsammanfattningen presenteras i form av 
tabeller med kommentarer, och är uppdelade i olika undersökningsvariabler 
eller områden. Redovisningen av svaren på de öppna frågorna har skett genom 
gruppering av liknande svar, se metodavsnittet. Enkäten har i huvudsak fasta 
svarsalternativ. För de svarande vore det naturligtvis önskvärt med ett oändligt 
antal alternativ som kan passa var och en. Vid en senare bearbetning och ur 
forskarens perspektiv är det oftast mer intressant att se till de övergripande dra-
gen i en undersökning av detta slag. Jag har därför valt att i tabellkommenta-
rerna ibland slå samman två alternativ för att göra resultatet mera lättläst, med-
veten om faran med förenklingar.  
 
Elevsvaren i enkätformuläret har noggrant bearbetats och har varit mycket 
tidskrävande att gå igenom. Det mesta av materialet redovisas i tabellform med 
kommentarer. På grund av undersökningsmaterialets omfattning har jag valt att 
inte redovisa alla tabeller. De finns istället med som bilagor. 
 
Följande områden/variabler knyter an till de frågor som eleverna svarat på i 
enkäten. Dessa områden/variabler utgör också underrubriker för detta kapitel. 
 
- Trivsel – motivation – förväntningar Tabell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
- Kamratskap – utanförskap – mobbning Tabell 9, 10, 11 
- Relationer - elev – lärare. Tabell 12, 13 
- Lärares bemötande av elever i skolan Tabell 14, 15 
- Uppskattning och beröm Tabell 16,17 
- Elevinflytande Tabell 18, 19, 20, 21 
- Ungdomars behov av vuxna och vuxenstöd  Tabell 22, 23, 24, 25 
- Stress eller bara lite bråttom Tabell 26, 27, 28 
- Glada och ledsna tankar kopplade till skolan Tabell 29, 30 
- Vad är bra och vad kan bli bättre i skolan Tabell 31 
- Skolans betydelse Tabell 32 
- Arbetsprestation och omdöme Tabell 35, 36 
 
4.1  Trivsel, motivation och förväntningar 
 
Under denna rubrik finns de frågor samlade som tar upp elevers trivsel, moti-
vation och förväntningar på skolan. Första frågan om hur eleverna trivs i sko-
lan är av övergripande och ”uppvärmningskaraktär” för att därefter följas av 
mer specifika frågor.  
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Tabell 1. Trivsel i skolan uppdelad på skolor och kön. Andelar i procent 
 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Mycket dåligt - - 2 - 7 - 3 -
Dåligt 3 1 - - 3 - 2 1
Ganska bra 28 17 28 39 12 20 22 23
Bra 53 58 51 44 44 50 49 52
Mycket bra 16 24 19 17 34 30 23 25
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 92 43 46 61 56 176 194
 
Svaren på denna mycket övergripande fråga om hur eleven trivs i skolan visar 
att 72 procent av pojkarna och 77 procent av flickorna trivs bra/mycket bra i 
skolan. Av pojkarna uppger 5 procent att de trivs dåligt eller mycket dåligt. Det 
förefaller som den allmänna trivseln är relativt god i de tre undersökta skolor-
na. Det finns dock en liten grupp pojkar som inte alls trivs. Flickorna tycks tri-
vas något bättre än pojkarna. Det är svårt att utläsa några tydliga skillnader 
mellan skolorna. 
 
Det är dock svårt att veta vad eleverna lägger in i begreppet ”att trivas i sko-
lan”. Vilka jämförelser gör ungdomarna? I relation till vad? Är elevernas triv-
sel relaterad till kamrater, personal, ämnen osv. Något trivs man bra med, annat 
trivs man mindre bra med. Bilden av skolelevens trivsel blir en annan när ele-
verna svarar på frågor som mer konkret belyser olika hälsoaspekter och förhål-
landen i skolan. Elevernas svar på andra frågor av social, fysisk och psykisk 
karaktär ger en mer mångfacetterad bild av trivseln i skolan. 
 
Syftet med nästa fråga är att undersöka elevernas känslomässiga tillstånd inför 
en skoldag, för att kunna jämföra svaren med föregående fråga. 
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Tabell 2. Känslotillstånd inför en ny skoldag uppdelad på skolor och kön.  An-
delar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Stor olust för det 
mesta 

21 9 21 4 15 4 19 6

Det känns inte sär-
skilt bra för det mes-
ta 

19 13 7 13 8 19 13 15

Det känna ganska 
bra för det mesta 

24 34 33 27 25 21 26 29

Det känna bra för det 
mesta 

33 34 37 51 40 41 37 40

Stor lust för det mes-
ta 

3 10 2 5 12 15 6 10

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 92 43 45 60 53 175 190
 
Tankar och känslor som förknippas med en ny skoldag visar att 32 procent av 
pojkarna känner stor olust eller tycker att det inte känns särskilt bra att gå till 
skolan. Bland flickorna är det 21 procent som har olustkänslor eller tycker att 
det inte känns särskilt bra inför en ny skoldag. Anmärkningsvärt är att pojkar-
nas känslor och tankar inför en ny skoldag på X- skolan skiljer sig markant 
jämfört med pojkarnas svar på de övriga två skolorna. Tabellen visar att 40 
procent av pojkarna på denna skola upplever stor olust eller tycker att det inte 
känns särskilt bra för det mesta, att jämföra med 28 procent på Y- skolan och 
23 procent på Z- skolan. 
 
Det är fler flickor än pojkar som har positiva känslor inför en skoldag. Hälften 
av flickorna jämfört med 43 procent av pojkarna upplever att det känns bra, 
eller har stor lust för det mesta. 
 
Att ”vilja” och att känna motivation inför en arbetsuppgift, situation eller i en 
miljö kan vara betydelsefullt ur ett inlärnings- och hälsoperspektiv. Nästa tabell 
visar på huruvida eleverna känner någon motivation, lust att gå till skolan.  
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Tabell 3. I vilken utsträckning som eleverna känner motivation (lust att gå till 
skolan). Uppdelad på skolor och kön. Andelar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 7 4 8 2 7 2 7 3
Sällan 20 14 7 14 13 14 15 14
Ibland 36 40 53 37 31 36 38 38
Ofta 34 35 27 44 30 44 31 40
Alltid 3 7 5 2 16 4 8 5
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 70 91 40 43 60 55 170 189
 
Svaren visar som i de tidigare två frågorna om trivsel i skolan och känslorna 
inför en skoldag att pojkarna är mindre motiverade än flickorna att gå till sko-
lan. På denna fråga framgår det tydligt att det finns fler pojkar på X- skolan än 
på de övriga två skolorna som aldrig eller sällan känner lust att gå till skolan. 
Skillnaden mellan skolorna kvarstår. Z- skolan har störst andel elever som ofta 
eller alltid känner sig motiverade att gå till skolan, 46 procent av pojkarna re-
spektive 48 procent av flickorna. 
 
Nästa fråga behandlar hur ofta eleverna känner lust/motivation eller intresse för 
de arbetsuppgifter de har under lektionstid? 
 
Tabell 4. Skolelevers motivation eller intresse för arbetsuppgifter under  lek-

tionstid, uppdelad på kön. Andelar i procent. 
 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig - - 5 - 5 - 3 -
Sällan 10 8 5 1 3 16 6 9
Ibland 47 52 58 57 28 36 43 49
Ofta 33 35 33 39 50 44 39 38
Alltid 10 5 - 2 13 4 9 4
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 96 43 46 60 55 175 197
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Här finns det stora skillnader mellan skolorna och könen. På Z- skolan uppger 
63 procent av pojkarna att de ofta eller alltid känner intresse och lust för de ar-
betsuppgifter de har under lektionstid. På Y- skolan svarar endast 33 procent av 
pojkarna att de ofta eller alltid har lust för skolarbetet vilket är en stor skillnad 
mellan pojkgrupperna på de båda skolorna. Vad gäller flickorna på de olika 
skolorna finns inte dessa stora skillnader. 
 
På frågan; Kan du minnas vilka förväntningar du hade på skolan innan din för-
sta termin i årskurs 7? (hur du trodde det skulle bli), här angav 35 procent av 
pojkarna och 53 procent av flickorna att de kunde minnas de förväntningar de 
hade inför första terminen på högstadiet i årskurs 7. Skillnaderna blir ännu stör-
re om man också jämför skolorna. Endast 18 procent av pojkarna på Y-skolan 
kunde minnas de förväntningar de hade jämfört med 63 procent av flickorna på 
Z-skolan. (Tabell finns i bilaga 2). 
 
I nästa fråga har eleverna skrivit något om de förväntningar de hade inför ter-
minsstarten i årskurs 7. Elevernas förväntningar på skolan kan vara ett resultat 
av tidigare erfarenheter av skolmiljön, men kan också vara ett resultat av vad 
äldre kamrater och andra människor har berättat om högstadiet. Syftet med 
denna fråga har varit att få reda på vilka positiva, negativa eller andra förvänt-
ningar eleverna har inför att börja årskurs 7.  
 
Svaren har analyserats och indelats i olika grupper. Totalt svarade 103 flickor 
och 62 pojkar. Då det var en öppen fråga kan varje individ ha svarat med mer 
än ett alternativ. Procenttalen är räknade på totalt antal svarande. I analysen 
utföll två huvudgrupper, positiva förväntningar och negativa eller andra för-
väntningar. Mer detaljerade svar kan studeras i bilaga 2, där alla elevernas svar 
finns med. Av de som besvarat följdfrågan jakande har följande gruppering av 
svaren gjorts. 
 
Positiva förväntningar 
 
Exempel på vad eleverna har svarat. 
 
Känslor:   Roligt, bra och bättre, spännande, att det skall gå bra 
Organisation:  Friare, ta ansvar, bra skola, bra klass, betyg, skolarbetet väl-

organiserat, annat system i inlärningen, eget skåp, bra resur-
ser, aktiviteter, längre raster. 

Individer: Kamrater, killar, tjejer och lärare, nya människor 
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Tabell 5. Positiva förväntningar inför första terminen i årskurs 7. uppdelade 
på kön. Andelar i procent. Antal elever inom parentes. 

 
 Känslor Organisation Individer 

Flickor (103) 28 16 14 
Pojkar ( 62 ) 21 8 14 
 
Att det skulle bli roligt och spännande att börja årskurs 7 tyckte 28 procent av 
flickorna och 21 procent av pojkarna. Både pojkar och flickor såg fram emot 
att få nya kamrater särskilt från det motsatta könet, samt att möta nya lärare. 
Större frihet, eget ansvar, egna skåp, bra resurser, betyg m.m. angav flickorna i 
stor utsträckning som förväntningar inför årskurs 7. Pojkarnas förväntningar 
omfattade större frihet, bra resurser, andra aktiviteter och eget skåp. 
 
Negativa eller ”andra” förväntningar 
 
Exempel på elevernas svar. 
 
Krav: Svårt med ämnen, svårt att hitta, svårt att hänga med, mer läxor, 

långa dagar, mycket prov, hårt, konkurrens 
Känslor: Nervöst, blyg, rädd, hemskt, tråkigt  
Miljö: Mycket bråk, dålig skola, stökigt, slappare, knark, våld, knivar, 

cigaretter 
Individer: Mycket folk, taskiga elever, hemska lärare, stränga lärare, dåli-

ga lärare. 
 
Tabell 6. Exempel på negativa eller ”andra” förväntningar inför första termi-

nen  i årskurs 7. uppdelade på kön. Andelar i procent. 
 

 Krav Känslor Miljö Individer 
Flickor (103) 16 3 2 14 
Pojkar ( 62 ) 17 3 5 6 
 
Andra förväntningar som var mest förekommande var att eleverna såväl pojkar 
som flickor väntade sig mycket läxor och att kraven skulle vara stora, svårare 
prov, svårt att hänga med. En liten andel flickor förväntade sig möta ”taskiga 
elever”. 
 
Ytterligare en fråga behandlade förväntningar på skolan, men nu ur ett framåt-
blickande perspektiv. Utifrån de samlade erfarenheter som eleverna gjort av 
högstadiets första tre terminer, har de fått markera sina förväntningar på skol-
arbetet under resterande tid på en skala 1 – 5. Frågan löd; Det mesta du kom-
mer att göra och arbeta med i årskurs 8 och 9 kommer att vara: 
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Tabell 7. Elevernas förväntningar på skolan i årskurs 8 och 9, uppdelade på 
kön.  Andelar i procent. 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
1 Totalt meningslöst 0 1 0 2 4 0 1 2
2 3 1 0 0 2 0 2 8
3 24 13 10 18 16 14 18 28
4 43 51 61 58 33 33 45 38
5 Mycket menings-
 fullt 

30 34 29 22 45 54 35 24

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 69 86 41 45 55 52 165 183
 
Här finns det skillnader mellan de olika skolorna. Hälften av eleverna på Z-
skolan tycker att arbetet under resten av högstadietiden skall bli mycket me-
ningsfullt. På Y-skolan tycker 29 procent av pojkarna och 22 procent av flick-
orna att det kommer att bli mycket meningsfullt. Det är endast ett fåtal elever 
som tycker att det skall bli totalt meningslöst. Det är 80 procent av pojkarna 
och 62 procent av flickorna som valt alternativ 4 eller 5. 
 
Samma fråga ställdes men då med ytterlighetsalternativen trist/ointressant 
kontra roligt/intressant 
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Tabell 8. Elevernas förväntningar på skolan i årskurs 8 och 9, uppdelade på 
kön.  Andelar i procent 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
1 Trist/Ointressant 1 4 0 5 5 2 2 3
2 17 4 2 2 2 4 8 3
3 28 28 29 42 28 45 28 36
4 36 40 50 40 30 37 38 39
5 Roligt/Intressant 17 24 19 12 35 12 24 18
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 69 82 42 44 57 51 168 176
 
Det är färre elever som tycker att det skall bli roligt och intressant jämfört med 
de elever som tyckte att skulle bli mycket meningsfullt den återstående tiden på 
högstadiet. Här försvinner i princip skillnaderna mellan pojkarna och flickorna. 
 
4.2  Kamratskap – Utanförskap – Mobbning 
 
Betydelsen av ett gott kamratskap, där inga elever känner sig utanför klassge-
menskapen, utgör en viktig ”friskfaktor” och är betydelsefullt för elevernas so-
ciala och psykiska hälsa och för trivseln i skolan. Ett starkt socialt nätverk kan 
bidra till att främja en god psykisk hälsa hos eleverna. Goda sociala relationer 
kan ha stor betydelse för självkänslan och identitetsprocessen särskilt under 
uppväxtåren. 
 
Ett gott kamratskap i en klass kan innebära att alla bryr sig om alla. På frågan 
om hur eleverna upplever kamratskapet i sin klass svarade eleverna följande. 
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Tabell 9. Upplevelser av kamratskap i egen klass uppdelat på skolor och kön. 
Andelar i procent. 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Mycket dåligt 7 1 2 7 7 7 6 4
Mindre bra 7 8 14 13 12 9 10 9
Varken bra eller då-
ligt 

15 16 23 13 15 31 17 20

Bra 44 39 52 52 47 47 47 45
Mycket bra 27 35 9 15 20 5 20 22
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 71 94 44 46 60 55 175 195
 
Av pojkarna upplevde 67 procent kamratskapet i klassen som bra eller mycket 
bra. Flickorna uppvisar samma procentandel. Svaren visar dock att det är 16 
procent av pojkarna och 13 procent av flickorna som anser att kamratskapet i 
den egna klassen är mindre bra eller mycket dåligt. Cirka 20 procent anser att 
det varken är bra eller dåligt. På X- skolan är kamratskapet i klasserna bättre än 
i de övriga två skolorna. Av flickorna på Z- skolan upplever 52 procent kam-
ratskapet som bra eller mycket bra, jämfört med X och Y- skolornas flickor, 
där 74 procent respektive 67 procent tycker att kamratskapet i klassen är bra 
eller mycket bra. 
 
Att ha en god kamrat kan innebära att ha en vän som man kan lita på. Någon att 
anförtro sig åt. Någon man känner att man vill vara med. Hur många sådana 
kompisar har du på din skola? Vad svarar eleverna här? 
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Tabell 10. Elever som har någon vän att lita på i skolan, uppdelade på skolor 
och kön. Andelar i procent. 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Inga 3 1 2 - 3 2 3 1
1 – 3 28 30 16 26 28 27 25 29
4 – 6 24 30 50 35 25 38 31 34
7 eller fler 45 39 39 35 43 33 41 37
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 71 93 44 46 60 55 175 194
 
De flesta eleverna har någon vän de kan anförtro sig åt. Endast tre procent av 
pojkarna och en procent av flickorna uppger att de inte har någon vän de kan 
lita på. Cirka en fjärdedel av undersökningsgruppen svarar att de har 1-3 kam-
rater de kan lita på. Det är vanligt att såväl pojkar som flickor har flera kamra-
ter de kan lita på. Tabellen visar att i genomsnitt 72 procent av pojkarna och 71 
procent av flickorna har 4 eller fler kamrater de kan lita på.  
 
Frågan ställdes också om de kände till någon i sin egen klass som inte har nå-
gon kompis att vara med i skolan?  
 
Det är 25 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna (se tabell i bilaga 2) 
som känner till att det i den egna klassen finns kamrater som ej har någon 
kompis att vara med. På Y- skolan är det 35 procent av pojkarna som känner 
till att det finns någon i klassen som inte har någon kamrat att vara med. Detta 
är ett intressant faktum då de flesta eleverna i föregående fråga uppger att de 
har någon vän i de egna skolan de kan lita på. Frågan ger dock inte svar på hur 
många elever som kamraterna anser inte ha någon nära vän. Flera elever i en 
och samma klass kan ha en gemensam uppfattning om samma kamrat.  
 
Har någon elev känt sig hotad eller utsatts av andra elever på skolan? Tabellen 
nedan visar vad eleverna känt. 
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Tabell 11. Elever som känt sig hotade eller utsatta av andra elever på  skolan  
uppdelade på skolor och kön. Andelar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 50 65 43 49 41 64 45 61
Nästan aldrig 27 26 36 26 37 29 33 27
Ibland 14 7 17 19 9 4 13 9
Ofta 9 1 2 7 5 4 6 3
Nästan alltid - 1 - - 2 - 1 1
Alltid - - 2 - 7 - 3 -
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 70 92 42 43 59 55 171 190
 
Som framgår av tabellen är det en stor grupp av elever som har känt sig hotade 
eller utsatta av andra elever på skolan. Hot och utsatthet är vanligare bland poj-
karna än bland flickorna. Om man lägger samman alternativen, ibland, ofta, 
nästan alltid och alltid, har 23 procent av pojkarna och 13 procent av flickorna 
känt sig hotade eller utsatta av andra elever. Den högsta andelen elever finns på 
Y- skolan där 26 procent av flickorna uppger att de ibland eller ofta känner sig 
utsatta eller hotade av andra elever. Det är 45 procent av pojkarna som aldrig 
känt sig hotade av andra på skolan.  
 
Andra undersökningar om mobbning visar liknande resultat. I undersökning 
om skolbarns hälsovanor (Marklund & Strandell 1997) ställdes frågan: ”Hur 
ofta har du blivit mobbad i skolan den här terminen”? I årskurs 7 svarar 10 
procent av flickorna och 12 procent av pojkarna att de blivit mobbade , en eller 
ett par gånger i veckan under terminen. Hos elever som blivit mobbade1 gg/v 
eller mer är frekvensen 3 procent bland pojkarna och 2 procent av flickorna. 
 
4.3  Relationer elev – lärare 
 
Bra relationer kan bidra till att skapa en bra ”grogrund” för elevernas studiein-
tresse och utveckling. Goda relationer och ett gott känslomässigt ”klimat” mel-
lan elever och lärare bygger bl.a. på ömsesidig respekt, engagemang, lyhördhet 
och positiva förväntningar. En elev i årskurs 8 har i genomsnitt mellan 12 och 
15 lärare. Följande två frågor förväntas ge svar på vilka relationer eleverna har 
till sina lärare, och hur många lärare, som eleverna har förtroende för?  
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Frågan ställdes på följande sätt; Att ha ett gott förhållande till sina lärare är en 
förutsättning för att trivas i skolan. Hur är dina relationer till dina lärare som 
helhet? 
 
Tabell 12. Elevernas upplevelser av relationer med lärare uppdelade på 
  skolor  och kön. Andelar i procent. 
 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Mycket dåligt till 
alla 

- - - 2 - - - 1

Mycket dåligt till de 
flesta 

1 1 14 - 2 - 5 1

Till en del bra till 
andra dåligt 

26 23 25 41 17 26 23 28

Mycket bra till de 
flesta 

58 56 54 46 63 58 59 54

Mycket bra till alla 14 20 7 11 18 16 13 17
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 91 44 46 60 56 176 193
 
Överlag har eleverna goda relationer till de flesta lärare på skolorna. Undanta-
get utgör en pojkgrupp på sex elever motsvarande 14 procent på Y- skolan 
uppger att de har mycket dåliga relationer till de flesta. Bland Z- skolans pojkar 
har 81 procent mycket bra relationer till de flesta eller alla, vilket kan jämföras 
med de båda andra skolorna där motsvarande andel är 61 respektive 57 pro-
cent. En fjärdedel av eleverna uppger att de har bra relationer till en del och 
dåliga till en del lärare. Den sammanlagda bilden är att drygt 70 procent av 
både pojkarna och flickorna har bra relationer till de flesta eller alla lärare  
 
Om man istället formulerar frågan så här. Att ha förtroende för någon kan in-
nebära att man har någon att lita på. Någon man alltid kan prata med. Någon 
som bryr sig. Hur många lärare har du förtroende för? Vad svarar eleverna då? 
Ovanstående tabell visade ju att det var närmare 30 procent av eleverna som 
upplevde relationerna till lärarna som både bra och dåliga. 
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Tabell 13. Antal lärare som eleverna känner förtroende för, uppdelade på sko-
lor och kön. Andelar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Ingen lärare 6 10 14 13 14 5 10 9
1 – 3 lärare 46 56 48 52 48 66 47 58
4 – 6 lärare 41 25 20 30 22 22 29 25
7 eller fler lärare 7 9 18 4 13 5 12 7
Vet ej - - - - 3 1 - -
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 70 93 44 46 59 54 173 193
  
Något fler än hälften av eleverna har förtroende för 1-3 lärare. Det är dock 10 
procent av pojkarna och 9 procent av flickorna som inte har förtroende för nå-
gon lärare. På Y- skolan är det 14 procent av pojkarna och 13 procent av flick-
orna, vilket skiljer sig från de övriga två skolorna. Tabellen visar att 12 procent 
av pojkarna och 7 procent av flickorna svarar att de har förtroende för 7 eller 
fler lärare. 
 
4.4  Lärarnas bemötande av elever i skolan 
 
Ett annat socialt fenomen som har tagits upp i undersökningen är huruvida ele-
ver har upplevelser av att ha blivit illa behandlade, förolämpade eller kränkta 
av vuxenpersonal på skolan. Syftet med frågan var att undersöka frekvensen av 
vad eleverna uppfattar som avsiktliga eller oavsiktliga kränkningar eller upple-
velser av att ha blivit illa behandlade av vuxna. Vad som kan anses som en för-
olämpning, kränkning etc. kan vara en högst individuell känsla. Var går grän-
sen? Avsikten med frågan har inte varit att ”hänga” ut enskilda lärare och sko-
lor, men för att ha en uppfattning om sociala fenomen, är det nödvändigt att ta 
reda på om de förekommer.  
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Tabell 14. Elevers uppfattningar av att ha blivit illa behandlad av vuxna i sko-
lan uppdelade på skolor och kön. Andelar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Ja 31 39 55 47 40 41 40 41
Nej 69 61 45 53 60 57 60 59
Vet ej - - - - - 2 - -
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 71 91 44 45 58 55 173 191
 
Elevernas svar på frågan om de någon gång blivit kränkta/illa behandla-
de/förolämpade av vuxen personal på skolan visar att 40 procent av pojkarna 
och 41 procent av flickorna svarar ja på denna fråga, d.v.s. etthundrafemtio 
elever. Här finns skillnader mellan skolorna. Det är fler elever på Y-skolan än 
på de övriga två skolorna som uppger att de blivit illa behandlade av vuxna i 
skolan. Frågan ger inte svar på vad eleverna anser vara en förolämpning eller 
en kränkning, men tanken föds, vad detta har för betydelse för skolarbetet och 
arbetsklimatet som helhet?  
 
Jag har valt att i nästa tabell även redovisa absoluta tal för att tydliggöra hur 
många som valt att markera ett visst alternativ. Frågan löd; Om ja, hur många 
gånger sedan du började årskurs 7? Bland de som svarat ja på föregående fråga 
ser resultatet ut som följer.  
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Tabell 15. Elevernas uppfattningar av hur många gånger de blivit illa behand-
lade av vuxna i skolan, uppdelade på skolor och kön. Antal elever i 
relativa tal, absoluta tal inom parentes. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
En gång 28 (6) 34(12) 33 (8) 30 (6) 42(10) 29 (7) 35(24) 30(25)

Några gånger 50(11) 43(15) 50(12) 65(14) 29 (7) 67(15) 43(30) 53(44)

Ibland 14 (3) 11 (4) - - 12 (3) 5 (1) 9 (6) 6 (5) 

Ganska ofta 4 (1) 9 (3) 8 (2) 5 (1) - - 4 (3) 5 (4) 

Mycket ofta 4 (1) 3 (1) 8 (2) - 17 (4) - 10 (7) 1 (1) 

Vet ej      9   

Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 22 35 24 21 23 23 69 79
 
Av de elever som svarat ja på föregående fråga anser 43 procent av pojkarna 
och 53 procent av flickorna att de några gånger under skoltiden på högstadiet, 
har blivit kränkta, illa behandlade eller förolämpade av vuxna på skolan. Det är 
en större grupp pojkar än flickor, 23 respektive 12 procent som anser att de 
ibland, ganska eller mycket ofta har blivit illa behandlade av vuxna. Vilka för-
klaringar kan finnas bakom elevernas erfarenheter? I hur stor utsträckning är i 
så fall dessa medvetna handlingar? Läraren kan naturligtvis ha en annan upp-
fattning av en händelse eller situation än vad eleven har.  
 
4.5  Uppskattning och beröm 
 
Jag ville med följande två frågor undersöka hur ofta lärarna stödjer och upp-
muntrar elevernas egna idéer och förslag om hur och vad de vill arbeta med 
samt hur vanligt förekommande det är att de får beröm av sina lärare för sin 
arbetsinsats i skolan. 
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Tabell 16. I vilken utsträckning eleverna upplever att de får lärarens stöd och  
uppmuntran när de har egna idéer om hur och vad de vill arbeta 
med i  skolan, uppdelad på skolor och kön. Andelar i procent. 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 10 7 5 - 7 2 9 4
Sällan 19 20 15 19 8 15 16 18
Ibland 37 47 61 54 52 38 43 46
Ofta 33 23 15 28 25 40 26 29
Alltid 1 3 2 - 13 5 6 3
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 73 91 41 43 60 55 174 189
 
Tabellen visar att 32 procent av hela gruppen får ofta eller alltid stöd och upp-
muntran. Det är 43 procent av pojkarna och 46 procent av flickorna upplever 
att de ibland får lärarens stöd och uppmuntran. De som upplever att de sällan 
eller aldrig får stöd uppgår till knappt en fjärdedel. Nedanstående tabell visar 
den relativa frekvensen av hur många elever som får beröm av sina lärare. 
 
Tabell 17. I vilken utsträckning eleverna upplever att de får beröm av sina  

lärare, uppdelat på skolor och kön. Andelar i procent. 
 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 10 4 5 - 7 2 7 3 
Sällan 22 23 10 9 8 13 14 17 
Ibland 48 44 55 59 52 42 51 47 
Ofta 21 28 29 32 27 40 25 32 
Alltid - 1 2 - 7 5 3 2 
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100 
Antal svarande 73 90 42 44 60 55 175 189 
 
Tabellen visar att 77 procent av eleverna tycker att de ibland eller ofta får be-
röm för sina arbetsinsatser i skolan. En mindre grupp på 20 procent tycker att 
de sällan och aldrig får beröm av sina lärare. 
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4.6  Elevers inflytande och möjlighet till påverkan av   ar-
betssätt och innehåll 

 
I läroplan för det obligatoriska skolväsendet, under rubriken rättigheter och 
skyldigheter betonas bl.a. vikten av att förmedla kunskap om grundläggande 
demokratiska värderingar.  

 
”Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbere-
da eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras 
förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att få välja kurser och ämnen 
och genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervis-
ningen, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta an-
svar”. (Lpo-94 s.6) 

 
Jag har i följande frågor velat undersöka i vilken utsträckning eleverna ges 
möjlighet att påverka arbetssätt och innehåll i undervisningen. Första frågan 
löd; Känner du att du har möjlighet att påverka arbetssättet i skolan? (Till ex-
empel att arbeta i grupp, enskilt arbete, projekt eller tema – arbete m.m.). Kän-
ner du att du har möjlighet att vara med och bestämma innehållet i lektionerna? 
 
Tabell 18. Elevernas möjligheter att påverka arbetssättet i skolan, uppdelade 

på  skolor och kön. Andelar i procent. 
 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Inte alls 7 3 9 2 16 6 10 4
Sällan 26 33 36 37 21 28 27 32
Ibland 49 49 36 44 34 48 41 48
Ofta 15 11 19 17 20 17 18 14
Alltid 3 3 - - 8 2 4 2
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 91 42 46 61 54 175 191
 
En stor del av eleverna 37 procent, anser att de inte alls eller sällan får vara 
med och påverka arbetssättet. Drygt 40 procent får vara med ibland och vad 
gäller alternativen ofta och alltid är det pojkarna som till större del anser sig ha 
möjlighet att påverka. När det gäller innehållet i lektionerna fördelar sig svaren 
på följande sätt. 
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Tabell 19. Elevernas möjligheter att vara med och bestämma innehållet i  lek-
tionerna uppdelade på skolor och kön. Andelar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Inte alls 11 8 14 7 10 4 12 6
Sällan 25 38 39 28 15 34 26 35
Ibland 44 37 33 50 42 45 41 42
Ofta 15 4 19 15 27 14 19 13
Alltid 4 4 - - 5 4 3 3
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 91 43 46 59 56 174 193
 
Av pojkarna svarar 38 procent, och av flickorna 41 procent att de inte alls eller 
sällan ges möjlighet att vara med och bestämma innehållet i lektionerna. På Z- 
skolan tycker 74 procent av pojkarna att de ibland, ofta eller alltid ges möjlig-
het att vara med och bestämma innehållet i lektionerna. Ibland, är det mest fre-
kventa alternativet för alla. Ofta är ett alternativ som anges av 19 respektive 13 
procent, pojkar respektive flickor. Det är svårt att uttala sig om detta är ett ”ac-
ceptabelt” resultat eller om det skall tolkas så att medbestämmande skall utökas 
vad gäller arbetssätt och innehåll. Jag frågade vad eleverna tyckte. Skulle du 
vilja vara med och bestämma mer om skolarbetet? Först om innehållet sedan 
om arbetssättet. 
 
Tabell 20. Elevernas önskan om att vara med och bestämma mer om innehål-

let i undervisningen, uppdelade på skolor och kön. Andelar i pro-
cent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Ja 56 69 67 54 58 76 59 67
Nej 44 30 28 46 42 22 40 32
Vet ej  1 5  2 1 1
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 92 43 46 59 54 174 192
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Innehållet i undervisningen vill 67 procent av flickorna och 59 procent av poj-
karna vara med och bestämma mer om. På Z- skolan uppger 76 procent av 
flickorna att de vill vara med och bestämma mer om innehållet i undervisning-
en. 
 
Tabell 21. Elevernas önskan om att vara med om att bestämma vilka arbetssätt 

som skall användas, uppdelade på skolor och kön. Andelar i pro-
cent. 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Ja 68 80 61 69 66 87 65 80
Nej 32 20 39 31 34 13 35 20
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 68 91 43 42 59 52 170 185
 
Hela 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna vill vara med och be-
stämma vilka arbetssätt som skall användas. Intresset för att vilja vara med och 
bestämma innehållet i undervisningen och vilka arbetssätt som skall användas, 
är störst hos flickorna. På Z- skolan uppger hela 87 procent av flickorna att de 
vill vara med och påverka vilka arbetssätt som skall användas i skolan. Uppen-
barligen anser inte eleverna att de får vara med och bestämma tillräckligt 
mycket varken vad gäller innehållet i undervisningen eller val av arbetssätt. 
 
4.7  Ungdomars behov av vuxna och vuxenstöd 
 
Ungdomars skoltid, vardag, består till stor del av lektioner men en skoldag in-
nehåller även raster, lunchraster, håltimmar m.m. I vilken utsträckning har ele-
ver behov av vuxna och vuxenstöd på annan tid än lektionstid? Tabell 22 ger 
svar på följande fråga; Känner du behov av att under rasterna i skolan prata 
med någon vuxen eller äldre ungdom du kan lita på och anförtro dig åt, om så-
dant som ligger utanför skolarbetet? 
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Tabell 22. Elevernas behov av att ha någon vuxen att anförtro sig åt på ras-
terna,  om sådant som ligger utanför skolarbetet, uppdelade på sko-
lor och kön. Andelar i procent. 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 56 40 48 33 49 36 52 37
Sällan 25 36 24 37 21 45 23 39
Ibland 8 14 19 11 16 13 14 13
Ofta 4 8 5 17 13 5 7 9
Alltid 7 2 5 2 - 2 4 2
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 73 91 42 46 61 56 176 193
 
Det finns behov hos en grupp elever att under raster prata med vuxen personal 
om sådant som inte har med skolarbetet att göra. Tabellen visar att 25 procent 
av eleverna ibland, ofta eller alltid har behov av att prata eller anförtro sig åt 
någon vuxen eller äldre ungdom. Betydelsen av att det finns vuxna tillgängliga 
för elever på rasterna blir naturligtvis ännu viktigare när man i tabell 11 kan se 
att det finns flera elever som är utsatta eller mobbade i skolan. Den övervägan-
de delen av eleverna, 75 procent av pojkarna och 76 procent av flickorna anser 
dock att de aldrig eller sällan har behov av att prata med vuxna eller ungdom 
på rasterna.  
 
För de elever som anser sig ha behov av en vuxen att prata med – finns det då 
en sådan person tillgänglig? 
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Tabell 23. Elevernas svar på i vilken utsträckning det finns skolpersonal att 
prata med utanför lektionstid när behov finns, uppdelade på skolor 
och kön.  Andelar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 17 2 18 9 17 4 17 4
Sällan 16 16 8 2 8 18 11 13
Ibland 26 28 30 44 30 21 28 30
Ofta 19 33 37 28 23 41 25 34
Alltid 19 19 7 14 18 9 16 15
Vet ej 3 1 1 2 3 5 2 3
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 69 89 42 43 60 56 171 188
 
Det är fler pojkar än flickor, 28 procent respektive17 procent, som anser att det 
aldrig eller sällan finns någon vuxen att prata med vid behov på raster. 
 
Tabell 24. Elevernas svar på i vilken grad de upplever att de kan få den hjälp 

de behöver, när det finns vuxna tillgängliga på raster, uppdelade på 
skolor och kön. Andelar i procent. 

 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 9 - 10 2 7 4 8 4
Sällan 9 9 7 7 5 7 7 8
Ibland 21 44 30 44 25 25 25 39
Ofta 41 31 43 35 31 40 38 34
Alltid 20 16 10 12 29 16 21 14
Vet ej - - 1 - 3 7 2 2
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 70 88 41 43 61 56 172 187
 
Elevernas svar visar att 15 procent av pojkarna och 12 procent av flickorna ald-
rig eller sällan kan få den hjälpen. 59 procent av pojkar och 48 procent av 
flickorna anser att de ofta och alltid kan få den hjälp de då behöver.  
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En jämförelse kan göras med en annan studie som ännu inte är helt färdig. Bo-
huslandstingets folkhälsogrupp har under 1998 i samarbete med ungdomsmot-
tagningarna i Bohuslän genomfört en undersökning som rör skolmiljön. I 14 
undersökta kommuner svarade 6400 ungdomar i årskurs 7 till årskurs 9 på frå-
gor. På frågan om ungdomarna har någon vuxen att tala med uppger hälften av 
alla tillfrågade att det inte finns någon i skolan de har förtroende för och kan 
tala med, och 14 – 20 procent anser att de inte har någon vuxen att anförtro sig 
åt när de har problem. Denna undersökning visar också att pojkarna har svårare 
att prata med sina jämnåriga om sina problem. Det är upptill en tredjedel av 
pojkarna i vissa kommuner som säger att de inte har någon jämnårig att tala 
med, jämfört med 10 procent av flickorna. 
 
Det som beskrivits ovan är stöd och hjälp till de som behöver på raster, men 
hur ser stödet ut i skolarbetet? 
 
Tabell 25. Elevernas svar på i vilken utsträckning som de får hjälp när de 

ställs inför problem eller svårigheter i skolarbetet, uppdelade på 
skolor och kön. Andelar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Ingen hjälp alls 4 3 - 2 3 2 3 2
Sällan hjälp 6 8 14 - 5 9 8 6
Ibland 31 26 38 18 22 15 30 21
Ofta hjälp 41 43 38 75 39 44 40 51
Alltid hjälp 18 20 10 5 31 30 20 19
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 71 91 42 44 59 54 172 189
 
Tabellen visar att flickorna får hjälp oftare än pojkarna, när de ställs inför pro-
blem eller svårigheter i skolarbetet. Beror det bl.a. på att flickorna är mer ver-
bala och ”tar för sig” mer än vad pojkarna gör? Strider dessa resultat med tidi-
gare forskningsresultat? Här finns också stora skillnader mellan könen på Y- 
skolan, där 80 procent av flickorna jämfört med 48 procent av pojkarna ofta 
eller alltid får hjälp. 
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4.8  Stress eller bara lite bråttom 
 
Under en skoldag skall eleverna förflytta sig mellan olika klassrum och lektio-
ner. Under min tid som lärare på grundskolans högstadium upplevde jag ibland 
att eleverna uttryckte en viss frustration över att behöva skynda sig och ibland 
ej komma i tid till nästa lektion. Det kan vara en svår uppgift för en ”schema-
läggare” att ”lägga ut” ett schema, där raster, lunchraster och förflyttningstider 
mellan olika lektioner är väl tilltagna. Frågorna jag ställde till eleverna löd: Har 
du gott om tid att hinna mellan olika lektioner? Upplever du dig stressad av för 
lite tid och känner du oro för att inte hinna mellan olika lektioner? Om du kän-
ner dig stressad. Hur upplever du att det påverkar dig? Kryssa för de påståen-
den som passar in på hur du kan känna dig ibland. 
 
Tabell 26. Elevernas upplevelse av att ha gott om tid mellan olika lektioner, 

uppdelade på skolor och kön. Andelar i procent. 
 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Aldrig 7 3 2 - 13 13 8 5
Sällan 11 12 24 2 25 33 19 16
Ibland 21 38 39 43 17 49 24 37
Ofta 40 29 35 48 32 24 36 32
Alltid 21 17 - 7 13 - 13 10
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 93 43 46 60 55 175 194
 
I genomsnitt anser 27 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna att de 
aldrig och sällan har gott om tid att hinna mellan olika lektioner. Skillnaderna 
mellan skolorna och kön är dock mycket stor, där Z- skolans elever uppger i 
mycket större utsträckning än eleverna på de andra skolorna att de aldrig eller 
sällan har gott om tid att hinna till lektionerna i tid. 
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Tabell 27. Elevernas upplevelse av stress i förhållande till för lite tid för att 
hinna mellan olika lektioner, uppdelad på skolor och kön. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Inte alls 24 12 12 15 13 5 17 11
Sällan 26 22 28 46 20 22 25 27
Ibland 36 49 35 37 33 31 35 41
Ofta 7 13 21 2 18 35 14 17
Alltid 8 4 5 - 15 7 10 4
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 94 43 46 60 55 175 195
 
Tabell 27 visar att 24 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna tycker 
att de ofta eller alltid blir stressade av att ha för lite tid mellan olika lektioner. 
Z-skolan skiljer sig markant åt ifrån de övriga. Där anser 42 procent av flickor-
na och 33 procent av pojkarna att de känner sig stressade av att ha för lite tid 
mellan olika lektioner. Resultatet stämmer väl överens med deras svar på före-
gående fråga där 38 respektive 46 procent ansåg att de inte hade gott om tid att 
hinna mellan olika lektioner. Här finns det ett klart samband mellan upplevd 
stress och att ej ha tillräckligt med tid. Eleverna fick i nästa fråga möjlighet att 
markera de stressymtom som de ofta drabbas av när de ansåg sig bli stressade. 
 
Enligt folkhälsoinstitutets undersökningar har andelen skolbarn som upplever 
oro och psykiska besvär ökat. Jag har med denna fråga varit intresserad av att 
få veta vilka kroppsliga eller mentala ohälsotillstånd som eleverna upplever 
eller ”drabbas” av, när de känner sig stressade. Eleverna har fått markera något 
eller några av de alternativ som finns i tabell 28. Varje elev har oftast markerat 
flera svarsalternativ, dessa har ej varit rangordnade, dock är tabellsvaren nedan 
rangordnad efter hur frekvent ett alternativ varit. 
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Tabell 28. En rangordnad frekvens av elevers kroppsliga och känslomässiga 
reaktioner på stress, uppdelade på skolor och kön. Svar i procent. 

 

Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Trötthet 63 54 31 57 44 65 50 58
Okoncentration 44 57 27 57 43 58 40 57
Irriterad 37 44 36 46 38 51 38 46
Huvudvärk 36 39 22 41 33 45 32 41
Ilska 18 24 27 11 13 15 19 18
Magont 15 24 18 24 2 11 11 20
Oro 12 24 9 22 6 22 10 23
Likgiltighet 8 8 7 9 2 6 6 7
Rädsla 7 7 7 7 5 4 6 7
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 72 92 43 46 61 55 176 193
 
De flesta eleverna har här angivit fler än ett alternativ. Av de fasta svarsalterna-
tiven var trötthet, okoncentration och irritation de vanligaste reaktionerna hos 
både flickor och pojkar. Det är många fler flickor än pojkar som anger att de 
har kroppsliga och känslomässiga reaktioner på stress. Det är också fler pojkar 
på X skolan än pojkarna på de övriga skolorna som anger trötthetssymptom. På 
Y-skolan uppger fler pojkar irritation än trötthet som stressymtom, vilket inte 
är fallet på de andra två skolorna. 
 
4.9  Elevernas ”glada och ledsna” tankar om skolan 
 
För att få veta något om vad eleverna upplever som positivt eller negativt i sko-
lan ställde jag följande frågor; När du tänker på skolan, finns det något som gör 
dig särskilt glad? När du tänker på skolan, finns det något som gör dig särskilt 
ledsen, upprörd eller illa till mods? (Tabellsvaren finns i bilaga 2). 
 
Överlag är det fler flickor än pojkar som tänker glada tankar om skolan. Resul-
tatet visar att 75 procent (139st) av flickorna och 64 procent (110st) av pojkar-
na har tankar om skolan som gör dem särskilt glada. Det är endast på Y-skolan 
som det i stort sett inte finns någon skillnad mellan könen av de som svarat ja. 
Det finns ingen större skillnader mellan skolorna. 
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Jag har också varit intresserad av att se om det finns något samband med sva-
ren på fråga 2, där jag frågat vad eleverna känner inför en ny skoldag, innan de 
skall gå till skolan på morgonen. Tankar och känslor som förknippas med en ny 
skoldag visar att pojkarna i större utsträckning än flickorna känner olust inför 
en skoldag och att det är fler flickor än pojkar som har positiva känslor inför en 
skoldag. En jämförelse av svaren på fråga 2 med svaren i tabell 29. visar ett 
positivt samband. D.v.s. det är fler flickor än pojkar som känner lust inför en 
skoldag och som har positiva tankar om skolan. Sambandsanalysen är inte 
gjord på individnivå utan på pojkar och flickor generellt. 
 
De elever som svarat ja på föregående fråga har också fått möjlighet att ge ex-
empel på någon eller några sådana tankar eller händelser. Vilka tankar på sko-
lan påverkar elevernas sinnesstämning i positiv utsträckning? Av de som svarat 
ja på frågan om det finns några ”glada tankar” eller händelser som är relaterade 
till skolan så har jag försökt kategorisera deras svar under nedanstående rubri-
ker. Antalet elever som svarat ja uppgår till 110 pojkar och 139 flickor. Ande-
lar är angivna i procent. Här har oftast varje elev angivit mer än ett svar. (Ele-
vernas svar finns redovisade i bilaga 2). 
   
Tabell 29. Elevernas mer specifika svar på frågan, vad som ”väcker” glada  

tankar på skolan. 
 
Kön   Pojkar  %  Flickor % 
Kamrater 38  57  
Olika ämnen  34  20  
Pojkar -  30  
Flickor   18 - 
Lärare 6 2   
Andra aktiviteter   3  4   
Raster 2   6   
Visa att man kan   4   - 
Uppskattning  2  - 
Tillbaka prov  -  4   
Annorlunda ämnen  -  4 
Totalt antal svarande   110 139 
 
Av elevernas svar framgår att elevernas ”glada tankar” på skolan i stor ut-
sträckning är relaterade till kamrater, olika ämnen, och det motsatta könet. Av 
flickorna förknippar 57 procent glada tankar med kamrater, motsvarande andel 
för pojkarna var 38 procent. Det var fler pojkar än flickor som tänkte glada 
tankar om olika ämnen. De skolämnen som nämndes mest bland pojkarna var 
idrott och slöjd, 13 respektive 8 procent. 
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På frågan om det finns tankar på skolan som gör eleverna särskilt ledsna, upp-
rörda eller får dem att känna sig ”illa till mods” svarar 35 procent av flickorna 
(67st) och 27 procent av pojkarna (46st) ja. Eleverna kunde skriva ner med 
egna ord exempel på någon eller några sådana tankar eller händelser Jag har 
försökt gruppera deras svar under följande rubriker för att göra resultatet mer 
överskådligt. Antalet är i relativ frekvens. Absoluta tal inom parentes. 
 
Tabell 30. Elevernas mer specifika svar på frågan, vad som gör dom särskilt  

ledsna eller upprörda när de tänker på skolan. 
 
Kön Pojkar % Flickor %
Lärare 28 (12) 15 (10) 
Läxor och prov 23 (10) 14  (9) 
Elever 14  (6) 10  (7) 
Mobbning, utsatthet 4  (2) 12  (8) 
Otrevliga personer 9  (4) -  
Förstörelse på skolan 7  (3) -  
Fysiska miljön 7  (3) -  
Psykiska klimatet 7  (3) -  
Ämnen 4  (2) 7  (5) 
Bråk -  4  (3) 
Maten -  3  (2) 
Totalt antal elever  (46)  (67) 
 
Svaren visar att lärare är det som upprör mest, därefter kommer läxor och prov. 
Faktorer relaterade till kamrater kommer först på tredje och fjärde plats. Här 
kan inte denna studie spekulera i vad detta betyder, då det krävs andra typer av 
data för att beskriva och förstå varför eleverna svarar på detta sätt. 
 
4.10  Elevernas svar på vad som är bra och vad som kan bli 

bättre i skolan 
 
Jag har med denna fråga velat undersöka elevernas uppfattningar vad som är 
det bästa med den skola de går i. Det stora interna bortfallet av elever kan för-
klaras med att detta var en öppen fråga. Jag har valt bort att här redovisa en 
uppdelning per skola, då det blir alltför detaljerat. Denna uppdelning finns 
dock i bilaga. 
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Tabell 31. Elevernas åsikter om vad som är det bästa med den skola de går i,  
uppdelade på kön. Andelar i procent. Antal elever inom parentes. 

 
Kön Pojkar % Flickor %
Kamrater 17 (29) 26 (49) 
Lärare 17 (29) 23 (43) 
Pojkar - (-) 4 (8) 
Flickor 3 (6) - (-) 
Lektioner 2 (3) 2 (3) 
 
Elevernas svar på vilka faktorer och vad som är bra i skolan, är bland de som 
svarat på denna fråga i första hand relaterade till kamrater och lärare. Efter 
denna fråga fick eleverna fundera på vad som de tyckte kunde förbättras på sin 
skola. Först fick de svara ja eller nej – sedan ge förslag på förbättringar. På frå-
gan om det är något särskilt som eleverna tycker kan förbättras på den skola de 
går i svarar 64 procent av pojkarna och 72 procent av flickorna ja på denna frå-
ga. Flickorna på samtliga tre skolor tycker i större utsträckning än pojkarna att 
det finns något som särskilt kan förbättras på den skola de går i. På X-skolan 
tycker tre elever av fyra att det kan göras särskilda förbättringar. På denna sko-
la har också flest antal elever jämfört med de andra två skolorna, lämnat förslag 
på förbättringar av skolmiljön. Vad är det, (vilken miljö) är det som eleverna 
tycker kan bli bättre? Tänker ungdomarna på den fysiska eller psykosociala 
miljön? På nästa fråga; Om ja, ge förslag på vad som kan bli bättre på din sko-
la, har eleverna givit förslag. 
 
Det har varit svårt att gruppera elevernas svar, då varje elevs förslag på förbätt-
ringar är viktiga och bör uppmärksammas. Av de närmare hundra olika förslag 
på förbättringar som elever ger är majoriteten av dem riktade mot förändringar 
och förbättringar av den fysiska arbetsmiljön som helrenovering av skolan, 
målning av lokaler, uppehållsrum och korridorer m.m. En trivsammare miljö 
med god ventilation ”står också högt på listan” hos många elever. Av de elever 
som ger olika förslag på förbättringar uppger 46 stycken att skolmaten kan bli 
bättre. Ett ”eget skåp” är också viktigt särskilt för de elever som på en av sko-
lorna måste dela skåp med en kamrat. Tabellen visar också en mångfald av oli-
ka behov och ett brett spektra av förslag av vad eleverna tycker är viktigt för att 
trivas i skolan.  
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Hur mycket betyder egentligen skolan för eleven? Allt eller inget? Jag ställde 
frågan; 
 
En del elever tycker att skolan är mycket viktig, andra bryr sig inte så mycket. 
Vad betyder skolan för dig? 
 
Tabell 32. I vilken utsträckning skolan har betydelse för eleverna, uppdelade 

på  skolor och kön. Andelar i procent.  
 
Skolor  X  Y  Z  Totalt
 p f p f p f p f
Ingenting 1 1 2 2 3 - 2 1
Lite 6 4 7 7 2 - 5 4
Ganska mycket 23 17 17 22 20 20 20 19
Mycket 61 70 60 63 42 69 54 68
Allt 10 8 14 7 33 11 19 8
Totalt 100 100 100 100 100 100 100 100
Antal svarande 71 92 42 46 60 55 173 189
 
Att skolan har en stor betydelse tycker de allra flesta eleverna. Om det är för att 
skolan känns meningsfull och intressant eller för att skolan är viktig i ett fram-
tida perspektiv med utbildning, arbete och kamratrelationer som huvudsakliga 
skäl visar dock inte svaren på denna fråga. Det är 73 procent av pojkarna och 
76 procent av flickorna som svarat att skolan betyder mycket eller allt och en-
dast 7 procent av pojkarna och 5 procent av flickorna som svarat ingenting el-
ler lite. Det finns ingen skillnad mellan skolorna. 
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5.  DISKUSSION 
 
Det är mycket glädjande att de flesta av ungdomarna som besvarat enkäten, 
visat stort intresse och engagemang kring frågor som rör arbetsmiljön i skolan 
och gett utförliga svar på de öppna svarsalternativen. Flickorna har i större ut-
sträckning än pojkarna gett synpunkter och exempel på vad som är bra och vad 
som kan bli bättre i skolan. Eleverna ger också en stor mängd förslag på vad 
som kan bidra till att öka trivseln och arbetsglädjen i skolan.  
 
Ett övergripande syfte med undersökningen har varit att undersöka skolelever-
nas upplevelser och erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön i skolan. Jag 
vill i detta avsnitt ”knyta an” till och låta tankarna och diskussionen ”kretsa” 
kring de frågor som beskrivits under syftet och som varit utgångspunkt för un-
dersökningen. Min avsikt har varit att ställa frågor kring olika frisk - och risk-
faktorer som kan anses betydelsefulla ur ett trivsel - och hälsoperspektiv. Ele-
vernas psykosociala och fysiska hälsa har här varit centrala begrepp. 
 
Jag vill göra läsaren uppmärksam på att elevernas hälsa och deras fysiska och 
psykosociala status naturligtvis är ett föränderligt tillstånd som skall ses i ett 
större sammanhang än enbart i den miljö som skolan utgör. Andra faktorer som 
kan påverka elevers hälsa finns kanske i kamratkretsen, utanför skolan och inte 
minst i hemmet. Jag anser det därför viktigt att inte vara alltför kategorisk i 
analysen och diskussionen. Attityder och förväntningar på skolan kan i stor 
utsträckning också ha sin grund i den miljö som finns utanför skolan. 
 
Resultatet av undersökningen är beroende av vilka frågor som ställts och hur 
svaren analyserats och kommenterats. Resultatet från t ex en tabell kan vinklas 
och kommenteras på olika sätt beroende på var man lägger tonvikten och vilka 
”glasögon ” man sätter på sig. Vill man enbart se det som är bra eller väljer 
man att fokusera på det som är dåligt. Min avsikt med tabellkommentarer, ana-
lys, och diskussion har varit att försöka ge en mångfacetterad bild av skolele-
vernas arbetsmiljö och erfarenheter. 
 
5.1  Hur är kamratskapet mellan eleverna i skolan? 
 
Ett gott kamratskap är betydelsefullt och kanske den viktigaste friskfaktorn för 
att ungdomar skall må bra i skolan. Werner (1992) visar med sin forskning be-
tydelsen av kamrater som en hälsofaktor. Denna undersökning visar att 67 pro-
cent av eleverna anser att kamratskapet i den egna klassen är bra eller mycket 
bra. Tyvärr visar också resultatet att det i medeltal finns 2 till 3 elever i en klass 
på 25 som anser att kamratskapet är dåligt eller mindre bra. Det vore naturligt-
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vis önskvärt om samtliga elever upplevde kamratskapet i den egna klassen som 
bra.  
 
Det faktum att nära en fjärdedel av alla eleverna känner till att det finns kamra-
ter i den egna klassen som inte har någon kompis att vara med kan tolkas som 
att kamratskapet i den egna klassen inte kan anses som tillräckligt bra. Det är 
dock glädjande att se att nästan alla elever har någon nära vän på skolan som 
de kan anförtro sig åt. 
 
Ett mer nedslående resultat i undersökningen är det faktum att en stor grupp 
elever känt sig hotade eller utsatta av andra elever på skolan. Hot och utsatthet 
är vanligare bland pojkarna än bland flickorna. Andra undersökningar om 
mobbning visar liknande resultat, exempelvis Marklund & Strandell (1997). 
Mobbningen är vanligare i årskurs 3 – 6, (Olweus 1983). 
 
En annan fråga i undersökningen, tar upp ungdomars behov av vuxenstöd 
”utanför ” lektionstid. Undersökningen visar även här att det är fler pojkar än 
flickor, 28 respektive 17 procent som anser att det aldrig eller sällan finns skol-
personal att prata med utanför lektionstid när de känner behov av stöd. Vad 
skulle vuxenstöd och tillgängligheten till vuxna på raster innebära för de elever 
som känner sig utsatta eller hotade av andra elever? 
  
Ekholm (1998) visar med sin forskning att i de skolor som ”lyckas” där är vux-
entätheten stor. Där råder stor social kontroll och där utförs få asociala hand-
lingar av elever. De framgångsrika skolorna lyckas skapa ett gott förhållande 
till föräldrarna. I denna skolmiljö känner också elever trygghet. 
 
5.2  Hur är relationerna mellan elev och lärare? 
 
Goda relationer och ett gott känslomässigt ”klimat” mellan elever och lärare 
bygger bl.a. på ömsesidig respekt, engagemang och positiva förväntningar. En 
elev i årskurs 8 har i genomsnitt mellan 12 och 15 lärare. Överlag uppger ele-
verna att de har goda relationer till de flesta lärare. Var tionde elev svarar dock 
att de inte har förtroende för någon lärare på skolan. Detta faktum anser jag 
vara en alltför hög siffra då varje elev träffar fler än 12 lärare. Något fler än 
hälften svarar att de har förtroende för 1 – 3 lärare. Detta kan jämföras med 
svaren på en annan fråga om vad som är det bästa med den skolan de går i. Här 
svarar 78 elever, att kamrater är det bästa med den skola de går i och 72 elever 
uppger att lärare är det bästa med den skola de går i. 
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Dessa svar kan ses i relation till ett annat socialt fenomen som tagits upp i un-
dersökningen, nämligen vilket bemötande eleverna upplever att de får av lärare 
och huruvida eleverna har upplevelser av att ha blivit illa behandlade av vuxna 
i skolan. Syftet med frågan var att undersöka frekvensen av avsiktliga eller 
oavsiktliga kränkningar eller av att ha blivit illa behandlade av vuxna. Vad som 
kan anses vara en förolämpning, kränkning etc. kan vara en högst individuell 
känsla. Elevsvaren visar att hela 40 procent av pojkarna och 41 procent av 
flickorna svarar ja på denna fråga, d.v.s. 150 elever. Här finns också stora 
skillnader mellan skolorna. Frågan ger inte svar på vilken innebörd eleverna 
lägger i begreppet kränkning eller förolämpning. Man kan endast spekulera i 
konsekvenserna av dess innebörd. Vad skulle lärarna svara om de fick liknande 
frågor som till exempel; Har du någon gång blivit illa behandlad av elever i 
skolan, eller har du som lärare behandlat dina elever illa eller kränkande? 
 
Hur ungdomarna bemöts och behandlas i skolan anser jag ha en avgörande be-
tydelse för deras skolresultat, självkänsla och sociala anpassning. 
Såväl lärare som elever lyder under arbetsmiljölagen. I AFS 1993:17 står det 
att kränkande beteende eller bemötande aldrig kan accepteras oavsett vem det 
gäller.  
 
Colnerud (1998) skriver om lärares kränkningar av elever i skolan. ”Det är in-
tressant att lärare uttrycker osäkerhet inför det berättigande att invända mot 
att elever behandlas kränkande av andra lärare”, (Pedagogiska Magasinet 
1/98 s.61). Vilken betydelse har lärarens förhållningssätt och attityd till eleven? 
Vad uppfattas som en kränkning i en klass där goda relationer råder mellan 
elev och lärare och där acceptansen och toleransen är stor jämfört med en klass 
där man har dåliga relationer. 
 
Att få beröm och uppskattning för en arbetsprestation och få bekräftelse på en 
god arbetsinsats, är en social friskfaktor som är betydelsefull i en arbetsmiljö 
oavsett om det gäller barn, ungdomar eller vuxna. Om en människa ges möjlig-
het att förverkliga egna idéer, utveckla färdigheter och den egna förmågan har 
det säkerligen betydelse för självkänslan och kan också ge en ”inre” tillfreds-
ställelse. Om skolelevernas kreativa kraft och arbetsglädje tas tillvara i olika 
situationer skapar det också intresse för att ta personligt ansvar för sin arbetssi-
tuation. När det gäller personligt ansvar innebär det också att elevernas initia-
tivkraft och förmågor stimuleras och tas till vara. Maslow (1969), menar att 
behov av uppskattning, ansvar, erkännande och respekt utgör en grund för 
framgång och utveckling hos individen.  
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Hela 80 procent av eleverna anser att de ibland eller ofta får beröm av sina lä-
rare för arbetsinsatser i skolan. Däremot tycker 20 procent att de sällan eller 
aldrig får beröm av sina lärare. 
 
Att få beröm är en sak, men får eleverna också stöd och uppmuntran när de har 
egna idéer och förslag på vad de vill arbeta med? Totalt sett anser 32 procent 
att de ofta eller alltid får detta stöd. En fjärdedel av eleverna upplever att de 
sällan eller aldrig får stöd.  
 
5.3  Vilka möjligheter till inflytande har eleverna på  skolar-

betet? 
 
Elevers inflytande och möjligheter att påverka skolarbetet och arbetssituationen 
har under senare år varit en återkommande diskussionsfråga. Medinflytande är 
viktigt för att skapa arbetsglädje och motivation, det handlar om elevdemokrati. 
Elevinflytande är betydelsefullt för att utveckla och förbättra skolan, (Arbetar-
skyddsstyrelsen 1995). En stor del av eleverna, 37 procent anser att de inte alls 
får vara med och påverka arbetssättet och 40 procent av eleverna anser att de 
inte får vara med och påverka innehållet i undervisningen. Är detta ett accepta-
belt resultat?  
 
Undersökningsresultaten visar tydligt att eleverna vill ha större inflytande i 
skolan. Åtta av tio flickor vill vara med och påverka och bestämma de arbets-
sätt som skall användas. Innehållet i undervisningen vill 67 procent av flickor-
na och 59 procent av pojkarna vara med och påverka. 
 
Elevsvaren visar här att det är fler flickor än pojkar som har intresse av att på-
verka arbetssätt och innehåll i skolan. Beror det på att flickorna tar större an-
svar för sin utbildning, eller att skolan och dess organisation ”passar” flickor 
bättre? Elevsvaren på en annan fråga om känslotillståndet inför en skoldag vi-
sar att det är fler pojkar än flickor som känner olust eller tycker att det inte 
känns särskilt bra inför en skoldag. 
 
Skolverkets skolundersökning 93/94 visar att svenska ungdomar tycker att de i 
gymnasieåldern har för lite inflytande i skolan. Denna undersökning visar ock-
så att barn och ungdomar upplever att inflytande och möjlighet till påverkan är 
större i de yngre åldrarna i skolan. Kan detta faktum strida mot resultaten från 
denna studie? Det kan också betyda att eleverna i gymnasieskolan har gjort 
andra erfarenheter och kan sätta inflytande på gymnasiet i relation till vilka 
möjligheter de hade att påverka undervisningen på högstadiet. Detta är ett in-
tressant faktum vilket visar svårigheterna med att i någon form kunna mäta hur 
mycket inflytande eleverna anser sig ha på arbetssätt och innehåll. 
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5.4  Vad anser eleverna är viktigt för att trivas i skolan? 
 
Av de närmare hundra olika förslag på förbättringar som eleverna ger är majo-
riteten av dem riktade mot förändringar och förbättringar av den fysiska ar-
betsmiljön som helrenovering av skolan, målning av lokaler, uppehållsrum och 
korridorer m.m. En trivsammare miljö med god ventilation ”står också högt på 
listan” bland många elever. Av de elever som ger olika förslag på förbättringar 
uppger 46 att skolmaten kan bli bättre. Ett ”eget skåp” är också särskilt viktigt 
för de elever som på en av skolorna måste dela skåp med kamrat. Flickorna ger 
i större utsträckning än pojkarna förslag på förbättringar. Jag tolkar elevernas 
många olika förslag på förbättringar av skolmiljön, som att de har ett stort en-
gagemang och intresse av arbetsmiljön i skolan. Jag hänvisar här till bilaga där 
det finns ett brett spektra av förslag på vad eleverna tycker kan förbättras i sko-
lan. På en av skolorna tycker tre av fyra elever att det kan göras särskilda för-
bättringar. 
 
Av pojkarna tycker 17 procent att det bästa med skolan är kamraterna. Av 
flickorna uppger 26 procent att kamraterna är det bästa med den skola de går i. 
Resultatet visar också att 23 procent av flickorna och 17 procent av pojkarna 
tycker att lärarna betyder mest. 
 
En stor undersökning om barns och ungdomars hälsovanor, Marklund, Stran-
dell, (1997) visar att flickorna trivs bättre än pojkarna i skolan. Resultatet av 
min undersökning visar liknande resultat. 
 
Enligt folkhälsoinstitutets undersökningar har andelen skolbarn som upplever 
oro och psykiska besvär ökat. Jag har varit intresserad av att få veta vilka 
kroppsliga eller mentala ohälsotillstånd som eleverna upplever eller ”drabbas” 
av när de känner sig stressade. 
 
Tabell 24 visar att 27 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna anser att 
de sällan eller aldrig har gott om tid att hinna mellan lektionerna. Skillnaderna 
mellan de tre skolorna är dock mycket stor. På en av skolorna upplever hela 46 
procent av flickorna och 38 procent av pojkarna att de sällan eller aldrig har 
gott om tid.  
 
Eleverna fick möjlighet att markera de stressymtom som de oftare drabbas av. 
Könsskillnaderna är här tydliga. Det är många fler flickor än pojkar som anger 
att de har psykiska och kroppsliga reaktioner på stress. Trötthet, koncentra-
tionssvårigheter, irritation och huvudvärk i nämnd ordning, är de vanligaste 
psykosomatiska besvären hos båda könen. Flickorna upplever besvären i 
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mycket högre utsträckning än pojkarna. Marklund & Strandell (1994) visar i 
sin forskning om barns och ungdomars hälsa på liknade resultat.  
 
5.5  Vilka förväntningar har eleverna på skolan? 
 
Såväl pojkar som flickor hade överlag fler positiva än negativa förväntningar 
inför skolstarten i årskurs 7. Förväntningarna är i första hand relaterade till 
kamrater och lärare. Det är också av stor betydelse att personalen på skolan har 
positiva förväntningar på eleverna särskilt vid terminsstart i årskurs .7 Uneståhl 
(1994) visar i sin forskning att positiva förväntningar i hög grad påverkar in-
ställning, attityder och prestationer i positiv riktning medan negativa förvänt-
ningar har direkt motsatt verkan. 
 
Det är många fler pojkar än flickor som tycker att den resterande tiden på hög-
stadiet kommer att vara meningsfull eller mycket meningsfull. Det är dock fär-
re elever som tycker att det skall bli roligt och intressant jämfört med de som 
tycker att det skall bli meningsfullt. Det är märkligt att det är fler pojkar än 
flickor som tycker att de tre återstående terminerna skall bli meningsfulla då 
resultatet från andra frågor visar att flickornas upplevelser av skolan är mer 
positiva än pojkarnas samt att skolmiljön i allmänhet förefaller vara mer gynn-
sam för flickorna. 
 
Ur ett lärarperspektiv borde det vara intressant att få veta vilka förväntningar 
eleverna har på högstadiet bl.a. för att veta vad som är viktigt att arbeta med i 
årskurs 7. 
 
5.6  Vilka behov av vuxenstöd har eleverna, och vilka   möj-

ligheter till stöd erbjuds eleverna? 
 
Ungdomars skoltid består till stor del av lektioner men en skoldag innehåller 
även raster, lunchraster, håltimmar m.m. I vilken utsträckning har elever behov 
av vuxna och vuxenstöd på annan tid än lektionstid? En av fyra elever uppger 
att de ibland, ofta eller alltid har behov av att prata eller anförtro sig åt någon 
vuxen eller äldre ungdom om sådant som inte har med skolarbetet att göra. 
Som tidigare nämnts så svarar 28 procent av pojkarna och 17 procent av flick-
orna att det aldrig eller sällan finns skolpersonal att prata med utanför lektions-
tid när de behöver och känner för det. 
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Med anledning av att det finns en stor grupp elever som svarat att de blivit ut-
satta av andra elever under skoltid är det viktigt att tillgodose elevernas behov 
av vuxenkontakt under hela skoldagen.  
 
Skolmiljön tycks vara gynnsammare för flickor än för pojkar i flera avseenden. 
Elevernas svar på i vilken utsträckning som de får hjälp i skolarbetet när de 
behöver det visar att flickorna får hjälp och stöd oftare än vad pojkarna får. Be-
ror detta på att flickorna är mer verbala och ”tar för sig” i större utsträckning än 
vad pojkarna gör, eller är flickorna mer studiemotiverade än vad pojkarna är? 
 
En jämförelse kan göras med en annan stor ungdomsundersökning. I 14 kom-
muner i Bohuslän svarade 6400 ungdomar i årskurs 7 till 9 på frågor som rörde 
skolmiljön. På frågan om ungdomarna har någon att tala med uppger hälften av 
alla tillfrågade att det inte finns någon vuxen i skolan de har förtroende för och 
kan tala med, och närmare 20 procent att de inte har någon vuxen att anförtro 
sig åt när de har problem. Den undersökningen visar också att pojkarna har 
svårare att prata med jämnåriga kamrater om sina problem. Det är nära en tred-
jedel av pojkarna i vissa kommuner som säger att de inte har någon jämnårig 
att tala med, jämfört med 10 procent av flickorna. 
 
5.7  Vad krävs för att ungdomar skall kunna gå till sin   ar-

betsplats och känna trygghet och arbetsglädje? 
 
Vilka faktorer är det som i första hand påverkar elevernas arbetsglädje och triv-
sel i skolan? Vad är det som väcker positiva känslor och glada tankar? Tre av 
fyra flickor svarar att det finns något som gör dem glada när de tänker på sko-
lan. Bland pojkarna var motsvarande siffra 65 procent. Glada tankar är i första 
hand kopplade till kamrater, det motsatta könet och olika ämnen. Idrott och 
slöjd är de populäraste ämnena bland pojkarna.  
 
Det finns fler pojkar än flickor som har olustkänslor inför en skoldag. Hela 32 
procent av pojkarna och 21 procent av flickorna har olustkänslor eller tycker 
inte att det känns bra för de mesta. På en av skolorna anger hela 40 procent av 
pojkarna detta. Svaren på frågan visar inte vad som framkallar dessa känslor. 
Är dessa känslor förknippade med negativa upplevelser av miljön i skolan? 
Kanhända är de ett resultat av ungdomarnas uppväxtvillkor eller en känsla av 
allmän tristess? Förtroende mellan hem och skola och en god kontakt dem 
emellan torde vara viktiga faktorer för att ungdomarna skall känna trygghet 
inför sin skolarbetsdag.  
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Undersökningen visar att det finns en stor grupp elever som har känt sig hotade 
eller utsatta av andra elever. Det finns också en stor grupp som känner olust 
inför en skoldag. Elevers ledsna tankar på skolan kan enligt exemplen i bilagan 
vara, ”att få byxorna neddragna eller tanken på att bli mobbad”. Det vore in-
tressant att i en kommande studie, undersöka och jämföra resultaten från olika 
tabeller för att göra sambandsanalyser. 
 
Undersökningen visar att eleverna har lite inflytande över arbetet och arbets-
miljöns utformning. En av åtgärderna för att öka arbetsglädjen kan vara att öka 
elevernas inflytande. Jag anser också att en viktig åtgärd för att alla elever skall 
känna sig trygga i skolan är att öka vuxentätheten på undervisningsfri tid som 
raster, håltimmar, luncher m.m. Undersökningen visar ju att pojkarna i större 
utsträckning än flickorna anser att det inte finns vuxna att prata med på raster. 
Kanhända finns det ett större behov av manliga vuxna på raster bland pojkarna 
än bland flickorna. 
 
5.8  Slutsatser 
 
Jag tolkar resultaten så att eleverna efterlyser en pedagogik och ett innehåll 
som innebär att eleverna upplever meningsfullhet i skolarbetet och som de kan 
påverka. En fysisk och trivsam miljö som signalerar att de som finns i skolan är 
viktiga och är värda att satsa på. Skolmat som är god och näringsriktig. En 
skolmiljö som är stimulerande, utvecklande och där ungdomar kan känna 
trygghet och arbetsglädje. En psykosocial miljö där det råder goda relationer 
och en ömsesidig respekt och kamratskap mellan elever och mellan lärare och 
elever. Allt detta är förhållanden och friskfaktorer som bidrar till utveckling av 
en hälsofrämjande arbetsmiljö i skolan.  
 
Jag är övertygad om att för att ungdomar skall uppleva arbetsglädje krävs det 
lärare som har tid och ork att hjälpa varje enskild elev. Det är viktigt att elever-
na känner att de blir ”sedda” och att de möts av en positiv attityd med positiva 
förväntningar och en gemensam värdegrund från de vuxna. 
 
Hela 96 procent av undersökningsgruppen tycker att skolan har en stor betydel-
se. Om det är för att skolan känns meningsfull och intressant eller för att skolan 
är viktig i ett längre perspektiv med utbildning och arbete som främsta orsaker 
visar inte svaren på frågan. 
 
Undersökningen visar att det finns en stor grupp av elever som har känt sig ho-
tade eller utsatta av andra elever. Det finns också en stor grupp som känner 
olust inför en skoldag. Elevernas ledsna tankar på skolan kan vara att bli mob-
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bade. Det vore intressant att i en kommande studie göra sambandsanalyser och 
jämföra elevsvaren från olika tabeller. 
 
En stor del av ungdomars upplevelser av skolmiljön visar att trivsel och arbets-
glädje är starkt beroende av goda fysiska och sociala förhållanden i skolan. Re-
sultatet av denna undersökning visar också att de resurser som ges för att för-
bättra elevernas arbetsmiljö långt ifrån är tillräckliga och att förhållanden och 
den fysiska miljön i skolan i viss utsträckning motverkar de syften som anges i 
styrdokumenten och arbetsmiljölagen. Jag anser att kvalitén i skolan bl.a. är 
beroende av hur skolpolitiken utformas, och vilka samt hur stora resurser som 
ges. Det är betydelsefullt att skolorna har vilja och förmåga att skapa goda rela-
tioner till hemmen, där föräldraengagemang kan bidra till att utveckla ett hälso-
samt arbetsklimat för elever och personal i skolan. 
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