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En-till-En projekt initieras i skolor över hela landet samtidigt som det saknas forskning 

kring hur det påverkar elevernas arbetsmiljö och hälsa ur ett helhetsperspektiv. Såväl 

nationella som kommunala skolor samt friskolor möter ett behov av att utveckla 

arbetsmiljön, i synnerhet för eleverna, i takt med att skolorna implementerar En-till-En 

datorer. Syftet med studien är att undersöka hur elevernas hälsa har påverkats utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv efter införandet av En-till-En datorer i en gymnasieskola med 

yrkesutbildningar. Denna studies frågeställning är: Hur har införandet av En-till-En 

datorer påverkat elevernas hälsa i en gymnasieskola med yrkesutbildningar? 

 

Studien genomfördes som en kvantitativ undersökning där elever på en svensk 

gymnasieskola besvarade en enkät. Resultatet visar att eleverna upplever att 

arbetsmiljön i skolan inte är anpassad till att arbeta med dator som redskap och att det 

finns mycket som kan utvecklas och förändras för att arbetsmiljön ska bli bättre. I 

studien diskuteras aspekter på elevernas hälsa samt förändringar som skulle kunna 

förbättra skolans arbetsmiljö. 
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The One-to-One project is initiated in schools across the country but there is no research 

on how it affects the students' physical work environment and health from a holistic 

perspective. Both national, public and private schools face a need to develop the work 

environment, especially for the students, as the school implements the One-to-One PCs. 

The study aims to investigate the impact of One-to-One computers on students’ physical 

and mental health in a work environmental perspective in a secondary school. This 

study examines: How does the introduction of One-to-One PCs affect mental and 

physical work environment for pupils in an upper secondary school with vocational 

training? 

 

The study was conducted as a quantitative survey of students at a Swedish secondary 

school. The result includes that students feel the school work is not geared towards 

working with a computer as a tool, and that there is a lot that can be done regarding 

school environment. The study discusses aspects of pupils' health and changes that 

could improve the school environment. 
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Inledning 

Skolan i Sverige är under snabb utveckling och i takt med ökad digitalisering påverkas 

både elever och lärare av nya utmaningar, nya möjligheter men även begränsningar i den 

pedagogiska verksamheten. Utvecklingen i ett samhälle är ur ett pedagogiskt perspektiv 

beroende av att kunskaper och värderingar överförs från en generation till en annan 

(Borgström, 2006). Teknikutvecklingen har medfört att det fysiska arbetet i skolan 

förändrats, men framförallt har en förändring skett i samhället i stort genom att maskiner 

och datorer rationaliserat produktionsprocesser och därmed reducerat fysiskt tunga 

arbetsuppgifter. Dessa har blivit så mycket lättare att det kan vara skadligt för den 

mänskliga organismen. Passiva och stillasittande arbeten orsakar inte bara personliga 

besvär utan är också en starkt bidragande orsak till välfärdssjukdomar av psykisk och 

fysisk art. Människan är från evolutionens begynnelse anpassad till att ha ett fysiskt aktivt 

och rörligt vaket liv (Eriksson, Börjesson, Greppe, Hafström, Mellstrand, Peterson & 

Renström, 2011). Detta gäller i synnerhet barn och ungdomar, eftersom ”fysisk aktivitet 

är nödvändig för en harmonisk fysisk och psykisk utveckling” (Eriksson et al. 2011, s. 

21). Konsekvensen av fysisk inaktivitet blir inte bara hälsomässig utan också 

samhällsekonomisk då sjukskrivningar och vårdkostnader tar stora resurser i anspråk. 

 

I den svenska skolan används datorn som arbetsredskap för att främja 

kunskapsinhämtning. Implementeringen av datorer i skolan påskyndas av ekonomiska 

motiv såsom besparingar av läromedel och pedagogiska motiv som till exempel att elever 

snabbt kan erhålla aktuell information. Datorstödd undervisning möjliggörs med bärbara 

datorer, smartphones och läsplattor. Tekniken möjliggör att elever bland annat kan lyssna 

på och skapa musik, skapa bilder och filmer samt hitta information och kunskap på 

Internet. Likaledes kan elever producera, ändra och spara texter med datorns hjälp. 

Dessutom finns möjligheten att samtala i realtid med människor över hela världen. 

 

En baksida av den moderna tekniken är bland annat nätmobbing eller mobbing genom 

andra digitala medel. Enligt Friends undersökning (2013) framgår att ”45 % av barn och 

unga har blivit kränkta via nätet eller mobilen”. I samband med uppkomsten av Internet 

och de olika forum som finns på nätet samt den teknikutveckling som skett på bland annat 

mobiltelefonområdet med smartphones, har dessa frågor allt mer uppmärksammats. 

Problemet med nätmobbing förekommer inte endast i skolan utan i hela samhället. 

Arbetsmiljöverket (2010) anser att mobbing är kränkande särbehandling och hänvisar till 

forskaren Dan Olweus definition av mobbing: 

 
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. En negativ handling är det när någon 

orsakar en annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk 

kontakt, genom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och 

isolering. (s.10) 

 

Nätmobbning kännetecknas av att någon känner sig kränkt, ledsen eller sårad över något 

som skickats eller publicerats med stöd av digitala medier via Internet. I en undersökning 

från 2008 av 900 elever i årskurs i Örebro kommun (Unos Uno, 2012) framgår att en 
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tredjedel av eleverna blivit utsatt för kränkningar på nätet under det senaste året. Sjutton 

procent av eleverna hade någon gång stannat hemma från skolan på grund av kränkningar 

eller mobbning över nätet. Endast två procent av eleverna hade berättat för lärarna och 

eleverna upplevde att det inte ledde till någon förändring om personal i skolan fick 

kunskap om dessa kränkningar. Digitala kränkningar mellan barn och ungdomar är 

förödande för dem som är utsatta och kan medföra att trakasserade elever begär att få byta 

skola för att nätmobbningen ska upphöra. Det påverkar självkänslan negativt och kan få 

allvarliga konsekvenser senare i livet. Forskning visar att regelbundna kränkningar av 

elever i skolan ökar risken för dessa att senare i livet bli deprimerade. Dessutom finns en 

ökad risk att mobbare begår ytterligare brott senare i livet (Alvant, 2009). 

 

Barn och ungdomar spenderar en stor del av sin tillvaro i skolan. Den är en viktig del i 

ungdomars liv och påverkar deras förberedelse inför vuxenlivet. Enligt Arbetsmiljöverket 

(2011) är skolan Sveriges största arbetsplats. Där finns ungefär 235 000 anställda och 1 

400 000 elever, vilket innebär att nästan en femtedel av befolkningen är sysselsatt i 

skolan. Skollagen och arbetsmiljölagen är centrala lagar för skolan att följa. I skolans 

uppdrag framgår att skolan ska skapa en god arbetsmiljö för samtliga elever. I 

arbetsmiljölagen jämställs elever i skolan med vuxna arbetstagare. Skolledare och 

rektorer är i egenskap av arbetsgivare skyldiga att ha kunskap om och följa aktuella 

föreskrifter som exempelvis Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:02), Belastningsergonomi (AFS 1998:1) samt 

Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5). Således är skolmiljö, inlärningsmiljö och arbetsmiljö 

i princip samma sak utifrån det juridiska perspektivet (Prevent, 2011). 

 

I vår samtid sker en satsning i många kommuner som innebär att alla elever och lärare i 

främst högstadium och gymnasieskolan tilldelas varsin personlig bärbar dator som ett 

pedagogiskt arbetsredskap. Detta IT-baserade projekt benämns En-till-En (1-1). För att 

öka kommunikationen mellan lärare, elever, skolledning och i viss mån föräldrar, binds 

datorerna samman med stöd av ett system som kan liknas vid en plattform för lärande och 

utbildning (Hylén, 2010). Datorn ska tillsammans med lärare, elever, digitala läromedel 

och Internet, möjliggöra en högre grad av elevers kunskapsutveckling. 

 

En utbildningsmiljö/plattform, VLE (eng. Virtual Learning Environment) är en 

Internetbaserad sammansatt utbildningsmiljö för elektroniskt lärande som kompletterar 

den traditionella undervisningen. En utbildningsplattform kan liknas vid ett virtuellt 

klassrum där lärare och kursdeltagare för olika kurser och utbildningar kan utbyta 

information, kommunicera via e-post, administrera undervisning och prov samt 

dokumentera och utveckla kunskap (Rystedt & Säljö, 2008). 

 

Elevperspektivet stöds av programmålen för gymnasieskolans yrkesutbildningar som 

beskriver att eleverna ska utveckla förmåga till fortsatt lärande samt ”ta ansvar för sin 

egen utveckling inom yrket. Eleverna ska också utveckla kunskaper om och färdigheter i 

att välja rätt utrustning och metod[…] med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet och 

ekonomi” (Skolverket, 2013). Tidigare forskning pekar på att det i vissa fall finns en 

ohälsa bland elever som sannolikt kan knytas till En-till-En datorer i skolan 

(Arbetsmiljöverket, 2011). 
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Miljön i skolan ska vara trygg, säker och skapa bra förutsättning för utveckling och 

kunskapsinhämtning. Eftersom många kommuner är mitt i den digitala 

skolutvecklingsprocessen med En-till-En datorer, är det relevant att undersöka 

arbetsmiljörelaterade problem. Det är också angeläget att studera om skolans 

digitalisering kan kopplas till barn och ungas ökade psykiska besvär. I Statens 

Folkhälsoinstituts uppdragsbeskrivning uttrycks en oro beträffande ungdomars hälsa och 

här framgår att det sker en ”ökning av psykosomatiska symptom som oro och 

nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern, 

stressrelaterade symptom bland framförallt flickor och ökat antal unga som vårdas på 

sjukhus för depression och ångest” (Statens folkhälsoinstitut, 2013). 

 

Dålig sömn och trötthet är ett samhällsproblem av stor omfattning. Det är en av de 

vanligaste anledningarna till läkarbesök (Karolinska Institutet, 2007). I Sverige 

framträder problematiken med sömnproblem tydligast hos tonåringar och unga vuxna, i 

denna grupp har sömnproblemen flerdubblats under en period av tio år och i 

åldersgruppen 16-24 år har en femtedel besvär med sömnen. Rapporter från 

skolsköterskor och lärare från olika håll i Sverige visar att allt fler elever, främst på 

högstadiet och på gymnasiet, har koncentrationssvårigheter som kan kopplas till 

sömnbrist. ”Sömnbristen går ut över studieresultaten och skapar också en oroligare och 

mer irriterad stämning i skolorna” (Wallskär & Åkerstedt, 2008). Utvecklingen av digital 

kommunikation, Internet, IT och andra medier medför möjligheter som i praktiken ger 

tillgång till information och underhållning dygnet runt. För ungdomar med tillgång till 

denna teknik finns frestelser som lockar till intellektuella aktiviteter och stimulerar till 

vakenhet även vid tidpunkter då det egentliga behovet är varva ner för att kunna sova. 

 

Vissa ungdomar med tillgång till den moderna tekniken, i synnerhet killar med ett intresse 

för datorspel, lyssnar inte till kroppens trötthetssignaler. Hos dessa blir den biologiska 

klockan tydligt rubbad vilket medför problem i att klara av såväl arbete eller skola som 

sociala relationer. Många ungdomars sömnsvårighet antas bero på stress och en oro inför 

framtiden, uppger forskare (Wallskär & Åkerstedt, 2008). Sociala nätverk såsom 

Facebook, tillgång till smartphones och datorer lockar till interaktion och gör oss i princip 

ständigt nåbara, men med baksidan att det hos en del inducerar stress och försvårar 

avkoppling. Förväntningar och krav på goda studieresultat, schemalagda 

fritidsaktiviteter, behovet av att passa in och av att få bekräftelse genererar sammantaget 

en stress hos ungdomar som påverkar sömnkvalitén negativt. ”-Särskilt bland flickor 

bidrar ökande stress till att sömnproblem växer” (Wallskär & Åkerstedt, 2008, s. 107). 

 

I den kommun där nu aktuell studie genomförts, gjordes 2010 en undersökning av 

gymnasielevernas psykiska hälsa. I undersökningen medverkade 2 020 av 2 404 

gymnasielever i årskurs ett till tre. I rapporten framkommer att det var vanligt 

förekommande att eleverna hade psykosomatiska besvär så som huvudvärk, rygg- och 

nackbesvär, nedstämdhet, irritation och nervositet. ”Ungefär hälften (51 %) hade besvär 

en gång i veckan eller oftare”(Boij, 2010 s. 4). 

 

Studien fokuserar på hur eleverna använder datorn samt vilka förändringar En-till-En 

dator innebär för eleverna både i skolan och i hemmet. I detta perspektiv är det även 

betydelsefullt att reflektera kring begreppet arbetsmiljö eftersom det påverkar eleverna 
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på olika sätt i skolan, i deras praktik och på sikt framtida yrken. Det förekommer olika 

definitioner på arbetsmiljö och Rikstermbanken (2013) definierar den som ”faktorer i 

arbetssituationen som tillsammans påverkar berörda personer i fysiskt, psykiskt och 

socialt avseende.” 

 

I arbetsmiljölagen kan utläsas att ”lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall 

i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”. Detta tolkas av 

Arbetsmiljöverket på följande sätt ”Strävan är att arbetsmiljön ska ge ett positivt utbyte i 

form av ett riktarbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig 

utveckling”(Arbetsmiljöverket, 2011, s.4). I en senare version av Arbetsmiljöverkets 

tolkning av lagen om god arbetsmiljö framgår följande: 

 
God arbetsmiljö kan definieras som något mer än en neutralarbetsmiljö, som en arbetsmiljö 

som har positiva, gynnsamma effekter på individen. Ett liknande begrepp, som dock går 

något längre, är ”frisk arbetsplats”, definierat som en arbetsplats med en arbetsmiljö som har 

gynnsamma effekter på både individ och verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2012:7 s. 4). 

 

En av intentionerna med lagstiftning och förordningar inom arbetsmiljöområdet i Sverige 

är att alla på en arbetsplats ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet som i praktiken 

syftar till att genom rutiner förebygga ohälsa, olycksfall och för att skapa goda 

arbetsförhållanden. I skolan ska eleverna välja ett elevskyddsombud som utifrån 

elevernas perspektiv ska verka för en god arbetsmiljö. Under exempelvis klassråd bör 

eleverna diskutera och utvärdera utbildnings- och arbetsmiljöfrågor som en stående punkt 

inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet(Arbetsmiljöverket, 2011). 

 
Eleverna i skolan omfattas av arbetsmiljölagen (1977:1160). Det är viktigt att utifrån detta 

och den nya teknikens snabba utveckling göra lärare och elever medvetna om vilka krav den 

nya tekniken ställer på arbetsmiljön såväl i skolan som i kommande yrkesliv. 

Arbetarskyddsstyrelsen har tagit fram information om dessa krav. En viktig del i skolans 

elevdemokratiarbete är den rätt till elevmedverkan i skyddsverksamheten som 

arbetsmiljölagen ger. Elevskyddsombuden har en mycket viktig funktion för eleverna. De lär 

sig ta ansvar och skall ha reella möjligheter att påverka sin arbetsmiljö. Det är viktigt att ställa 

likvärdiga krav på skolans IT-miljö som t.ex. modern kontorsmiljö. (Regeringsskrivelse Skr. 

1997/98:176) 

 

Det är avgörande för framtidens skola att veta på vilket sätt datorerna används av eleverna 

och om det finns problem som kan kopplas till en förändrad arbetsmiljö i och med att 

datorn införts läsåret 2011-2012 i kommunens gymnasieskola. Det är därför angeläget att 

undersöka hur lärares och elevers arbetsmiljö förändras och påverkas när skolor i hela 

landet organiseras med hjälp av datorer.  

Med denna utgångspunkt tillfrågades skolledare och rektorer om det förelåg något 

problemområde som skulle kunna bli föremål för en undersökning. Negativt besked från 

skolledningen medförde att jag själv reflekterade kring problem i skolan som skulle kunna 

belysas i en undersökning. Eftersom kommunen nyligen utrustat sina gymnasieelever 

med var sin elevdator (En-till-En) uppenbarades ett möjligt forskningsområde. Ett 

område som väckte mitt intresse var att studera huruvida kommunens satsning enbart var 

inriktad på det faktum att eleverna skulle disponera en egen dator eller om det fanns ett 

helhetstänkande kring den förändring i arbetsmiljön som skoleleverna möter i praktiken. 

Min avsikt är att utifrån ett elevperspektiv belysa arbetsmiljöns inverkan på elevernas 
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hälsa, för att med utgångspunkt av denna studies resultat kunna möjliggöra 

förbättringsåtgärder. På så sätt kan ansatsen i uppsatsens utformning ses ur ett 

skolutvecklingsperspektiv. 

 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur elevernas hälsa har påverkats utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv efter införandet av En-till-En datorer i en gymnasieskola med 

yrkesutbildningar. Frågeställningen som studien besvarar är: 

 

Hur har införandet av En-till-Endatorer påverkat elevernas hälsa i en gymnasieskola 

med yrkesutbildningar? 

 

Målet med studien är att öka kunskapen om hur elever i gymnasiet använder sina 

elevdatorer, såväl i skolan som på sin fritid, för att om möjligt identifiera åtgärder som 

kan bidra till att utveckla arbetsmiljön och samtidigt förbättra deras hälsa. Studien vänder 

sig till skolledare och lärare inom gymnasieskolan som underlag för att förändra och 

utveckla pedagogiken med En-till-En datorer med utgångspunkten att en god arbetsmiljö 

i skolan påverkar elevers resultat och hälsa positivt. Studien kan indirekt bidra till 

kunskap för att nå en ökad måluppfyllnad för elever samt bidra till ett arbetsmiljöarbete. 

Denna empiriska studie genomförs med en skolutvecklingsansats som utvecklas i 

uppsatsens metod del. 

 

Studien fokuserar på elevernas fysiska och psykiska hälsa utifrån ett 

arbetsmiljöperspektiv. Den psykosociala arbetsmiljön och organisatoriska arbetsmiljön 

omfattas inte av studien. Det innebär att den närliggande debatten och forskningsstudierna 

om nätmobbing och digitala kränkningar uteblir i uppsatsens innehåll. 

En-till-En projekt, utveckling och arbetsmiljöaspekter 

Under denna rubrik kommer IT i skolan att presenteras i tre olika avsnitt. Inledningsvis 

presenteras avsnittet Historik som visar hur tekniken utvecklats inom skolan. Därefter 

behandlas avsnittet Initiering av En-till-En projekt i USA, Sverige och inom kommunen 

i vilken studien genomförts. Avsnittet beskriver hur projektet påbörjades i kommunen 

och fram till nutid. Slutligen presenteras arbetsmiljöaspekter på En-till-En datorers 

införande. Avsnittet belyser problematiken i att använda datorn som redskap generellt 

och i elevernas vardag. Avsnittet visar på risker och kroppsliga besvär och hur dessa kan 

motverkas. Tidigare forskning inom området gymnasieungdomars användning av En-till-

En-datorer ur ett elev- och arbetsmiljöperspektiv är knapphändig. I empirisk forskning 

om datorn som artefakt och lärverktyg finns en betydligt större mängd vetenskapliga 

undersökningar.  

Historik om datorn i skolan 

I takt med att samhället utvecklas och tillskansar sig ny teknik och modernare hjälpmedel 

ställs krav på att skolan ska förändras och bli mer effektiv. Forskning visar att lärare redan 
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på 1920-talet med olika verktyg och redskap försökte skapa förändringar för att utveckla 

pedagogiken och för att skapa elevaktiva arbetssätt. Införandet av ny teknik i skolan har, 

ur ett historiskt perspektiv, många gånger inte fått den effekt och förändring som avsetts 

(Cuban, 1986). Artefakten datorn köptes in till skolan i Sverige redan under 1970-talet, 

men den spreds långsamt under 1980-talet och 1990-talet (Hylén 2010). Hylén redovisar 

vidare att det 1974 inleddes ett försöksprojekt kallat Datorn i Skolan (DIS). Projektet 

syftade huvudsakligen till att utveckla generell datalära, ämnesanknutet stöd för 

exempelvis matematik samt som datorstödd undervisning. 

 

År 1980 infördes ämnet datalära som ett nytt ämne i den nya läroplanen (Lgr 80). 

Eftersom antalet datorer fortfarande var lågt och datorer och program hade bristande 

användarvänlighet samt att lärare saknade kompetens uteblev den förväntade effekten. 

Undervisningen blev mer fokuserad på läran om datorer och inte att lära med datorer 

(Hylén, 2010). På 1980-talet ökade antalet datorer i både grundskolan och gymnasiet även 

om det fortfarande var i långsam takt. Särskolan var den del av skolan som i slutet av 80-

talet blev den mest datortäta skolformen i landet. 

 

I början på 1990-talet bildades Skolverket och år 1992 fick den nya myndigheten i 

uppdrag att utveckla och genomföra datorpolitiken inom skolområdet. Avsikten var att 

uppmuntra användning av datorn som artefakt och läromedel och att använda den för 

planering, genomförande och uppföljning för både elever och lärare. Svag ekonomi 

bidrog till att utvecklingen gick långsamt. I samband med att Internet introducerades i 

den svenska skolan 1994 uppmuntrades lokala projekt för att driva utvecklingen framåt 

och för att visa hur Internet kunde användas genom att belysa goda pedagogiska exempel. 

Dåtidens teknik medgav uppkoppling via modem vilket gav en mycket låg 

överföringshastighet, men betraktas likväl som en framgång och visade på hur Internet 

kunde användas i undervisningen (Hylén, 2010). Skolverket fick 1994 i uppdrag att 

utveckla ett nationellt skoldatanät som skulle komplettera befintliga läromedel och 

lärarnas insatser samt skapa en större variation i skolan (Persson, 2003). 

 

I slutet på 1990-talet genomfördes en satsning som benämndes IT i skolan (ITiS) med 

mottot ”lärandets verktyg”. Denna satsning är den största i Sverige och omfattade 1,7 

miljarder kronor över en fyraårsperiod. Projektet innehöll flera delar såsom 

kompetensutveckling, inköp av datorer till lärare samt en satsning på teknisk 

infrastruktur. Cirka sextio procent av lärarkåren, 75 000 lärare, fick utbildning inom 

ramen för denna satsning som uppfattades som ”en genomtänkt och bra satsning för att 

utveckla svensk skola” (Chaib & Tebelius, 2004 se Hylén 2010, s.31). Den blev dock 

ifrågasatt av Riksrevisionen som kritiserade att 700 miljoner satsats på att dela ut datorer 

till lärare. 

 

Satsningen på ITiS omfattade förskoleklasser, grundskolan och gymnasieskolan samt det 

nationella skoldatanätets fortsatta utveckling parallellt med ett europeiskt skoldatanät. 

Skoldatanätet är en webbplats som möjliggör för skolor att publicera eget material, erhålla 

information och kommunicera med skolor utom och inom landet (Persson, 2003). I slutet 

av 1990-talet utvecklades ett europeiskt skoldatanät på svenskt initiativ.  
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Det europeiska skoldatanätet (EUN) är ett nätverk av nationella och andra skoldatanätverk. 

Det bygger på tre pelare: att underlätta samarbete mellan skolor i Europa, att erbjuda ett utbud 

av pedagogiskt innehåll eller undervisningstjänster samt möjligheter till lärarutveckling. 

EUN är ett Internetbaserat nät av information och tjänster som gratis ställs till förfogande för 

skolor, lärare, elever och allmänhet. (Utbildningsdepartementet, 1997/98). 

 

I början på 2000-talet avstannade de nationella IT-satsningarna inom skolan. Därefter 

drevs IT-projekten lokalt av kommuner och skolor. För att bedriva effektiv utbildning av 

god kvalité med stöd av IT och nå skolans målsättningar anses det nu bäst om elever 

själva disponerar var sin dator. Detta synsätt medför en större datortäthet än tidigare. 

Detta är en av anledningarna till att skolor sedan i början av 2000-talet börjat satsa på att 

digitalisera skolan och utrusta både lärare och elever med en dator. Ytterliggare motiv till 

denna utveckling är att använda datorn som redskap och katalysator för en mer flexibel 

skola i förändring. Härvidlag växer nu En-till-En projekten fram på bred front i svenska 

skolor (Hylén, 2010). 

Initiering av En-till-En projekt 

Dataföretaget Microsoft startade ett projekt i mitten av 1990-talet med ca 1000 skolor i 

USA som kallades ”Anytime, Anywhere Learning” (Hallerström & Tallvid, 2008; Hylén, 

2010). Syftet med satsningen hade både politiska och pedagogiska skäl. De politiska 

argumenten var att skapa en likvärdig skola, minska digitala klyftor, förbereda elever för 

det framtida arbetslivet samt för att förse samhället med IT-kunnig arbetskraft. De 

pedagogiska argumenten var att man ville utveckla undervisningen till ett mer 

elevcentrerat förhållningssätt och på så sätt öka motivationen och engagemanget för 

skolarbetet vilket indirekt ökar kunskapsinhämtning samt förbättrar betyg och resultat 

(Hallerström & Tallvid, 2008; Hylén, 2010). 

 

Med liknande motiv; demokratiska, samhällsekonomiska och för att höja effektiviteten 

för elevers utveckling och lärande har det i Sverige under 2000-talet början startats En-

till-En projekt om än i mindre skala. Projektidén till En-till-En är en följd av att det inom 

IT området skett en teknisk utveckling som under 2000-talet påverkat hela samhället och 

även skolutveckling och arbetsmetoder i skolan (Hallerström & Tallvid, 2008). 

Falkenbergs kommun startade 2007 sitt En-till-En projekt med motivet att utveckla nya 

metoder och arbetssätt, öka lusten till lärande både för elever och lärare samt förbättra 

resultat och betyg (Hallerström & Tallvid, 2008; Hylén, 2010). I skrivande stund (juni 

2013) har upp mot 200 kommuner i Sverige följt Falkenbergs exempel med satsningar på 

En-till-En datorer och flera planerar att starta. 

 

För att få bakgrunden till satsningen på En-till-En datorer, i den kommun i vilken studien 

genomförs, intervjuas ordföranden i utbildningsnämnden under våren 2012. I intervjun 

framgår att tankarna kring IT-satsningen började på tidigt 2000-tal. Initialt fanns datorer 

i klassuppsättningar som läraren kunde boka. Systemet var inte helt lyckat eftersom det 

medförde en ökad administration för lärare och frustration när datorer och program inte 

fungerade. Samtidigt skapades ett intresse för IT hos både elever och lärare som man ville 

utveckla vidare. 
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För att alla elever ska få samma möjligheter till en egen dator och på bästa sätt ta till sig 

kunskap samt utveckla möjligheterna för eleverna att växa med sin kunskapsinhämtning 

och utbildning, funderade ansvariga i kommunen kring den kommande IT-satsningen. 

Studiebesök för utbildningsnämndens ledamöter i en Stockholmsskola där eleverna 

arbetade med egen dator inspirerade likväl som positiv information om 

Falkenbergskommun som var under genomförande med En-till-En satsningen. 

 

Som en av flera prioriterade målsättningar beslutade Kommunfullmäktige ”att 

kommunen ska erbjuda utbildning av nationell toppklass. För att nå målet har IKT en 

självklar roll” (UTF, 2010). Av utbildningsnämndens IKT-strategi för perioden 2009-

2011 framgår att ”IKT ska vara ett självklart och naturligt pedagogiskt stöd i den dagliga 

verksamheten för såväl elever som lärare. Med hjälp av modern informations- och 

kommunikationsteknik vill vi skapa attraktiva lärandemiljöer där elevers lärande är i 

centrum”. De främsta motiven till satsningen för kommunen är att digital kompetens i 

framtiden kommer att bli allt viktigare och att EU har digital kompetens som en av sina 

åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande. Satsningen har också stöd i skollagen och 

kommunen anser att eleverna behöver verktyg för en tidsenlig undervisning. 

 

Kommunen startade en pilotsatsning genom att eleverna på två gymnasieprogram under 

vårterminen 2009 utrustades med egen bärbar dator. Våren 2011 fattades beslut om 

upphandling av leasing av datorer och att utbildningsförvaltningen med start höstterminen 

2011 tilldelar gymnasieelever egen dator. Eleverna utrustas enligt plan med tanken att 

”eleven med dator som redskap” på bästa sätt ska ta till sig och utveckla kunskap. 

Demokratiska, pedagogiska och ekonomiska hänsyn har tagits inför beslutet att införa 

En-till-En datorer. Investeringen omfattar även satsningar i lärarkompetens, infrastruktur 

och nätverksuppgradering. ”Elevens lärande i centrum” har varit en grundläggande tanke 

i samband med införandet av En-till-En datorer i kommunen där undersökningens 

genomfördes, berättar ordförande i Utbildningsnämnden (2012). 

Arbetsmiljöaspekter på En-till-En datorers införande 

Risker vid stillasittande arbete, felaktiga arbetsställningar och enformiga arbetsrörelser 

beskrevs redan på 1700-talet av den italienske läkaren Bernardini Ramazzini. För att 

motverka belastningsskador och för att i praktiken förbättra arbetsförhållanden 

ordinerades arbetsväxling, lämpliga kroppsrörelser och fysisk motion (Ramazzini, 1713). 

 

Arbetsmiljöforskning visar tydliga samband mellan arbetsplatsens utformning och 

arbetsförhållanden vid datorarbete och ökad risk för framtida sjukdomar samt besvär i 

nacke, skuldra och övre extremiteter. Forskning visar vidare på ökad risk för sjuklighet 

och besvär i rörelseorganen, en ökning som tilltar ju längre tid arbete vid dator bedrivs 

(Tittiranonda, Burastero & Rempel, 1999; Persson, 2003). 

 

I flera undersökningar från bland annat USA har det, enligt Arbetsmiljöverket (2011), 

framkommit att barn och ungdomar har både fysiska och psykiska besvär relaterade till 

En-till-En dator i skolan. Cirka en tredjedel av eleverna har haft besvär med nacke/skuldra 

och hand/handled. I en ytterligare undersökning framkommer att elever som använder 

En-till-En dator i skolan upplever besvär med mental stress och fysiska besvär med 
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huvud, nacke, rygg, arm, ögon och händer, vilket kan bero på ett ökat stillasittande och 

en felaktig arbetsställning (Trimmel & Bachmann, 2004).  

 

I en studie från Australien undersöktes elever mellan tio och sjutton år avseende hur 

användning av bärbara datorer påverkade elevers hälsa. Rapporten visar att eleverna 

använde datorn drygt tre timmar per dag i genomsnitt. Eleverna använde datorn i flera 

olika ställningar såsom sittandes i sängen med benen i kors, liggandes på golvet, i stående 

ställning med datorn vilande på underarmen. I studien framgår att sextio procent av 

ungdomarna upplevde besvär och obehag från rygg, nacke, axlar och handleder vid 

användning av dator och att drygt sextio procent upplevde problem och besvär kopplade 

till att förflytta den eftersom den kändes för tung (Harris & Straker, 2000). 

 

Svenska ergonomer och optiker har i en undersökning funnit att besvär i nacke, arm och 

hand är vanligt förekommande bland ungdomar som använde En-till-En dator i skolan. I 

en annan svensk undersökning omfattande elever på ett IT-gymnasium framkom att 

besvär i nacke/skuldror är i stort sett lika vanligt förekommande som bland vuxna 

yrkesverksamma datoranvändare. I denna studie uppger cirka hälften av eleverna, ha 

besvär med nedsatt arbetsförmåga, försämrad fritid och störd sömn (Arbetsmiljöverket, 

2011). 

 

Vid Örebro universitet har det sedan 2010 genomförts ett forskningsprojekt som benämns 

Unos Uno (2012). I detta projekt studeras skolor som infört En-till-En datorer. Unos Uno 

skall under 2010-2013 följa skolor i 11 kommuner i hela Sverige med både enkäter, 

samtal och intervjuer. Inom projektet är prioriteringen att fokusera på elevers lärande, 

kunskapsutveckling och resultat. Inom ramen för detta projekt analyseras resultat utifrån 

olika perspektiv såsom genus och etnicitet, men avsikten är dessutom att studera andra 

perspektiv som kan antas betydelsefulla kopplade till hur satsningen med en dator och en 

elev påverkas. I rapporten från 2012 framgår att eleverna har en stor mängd synpunkter 

på arbetsmiljö/ergonomi som i rapporten prioriteras som den viktigaste saken att 

förbättra. Resultatet från studien visar att elever har besvär med huvudvärk, rygg, nacke, 

ögon och många upplever att datorn medför distraktion i skolarbetet. 

 

I en artikel i DN skriver Mia Tottmar vidare om arbetsmiljöaspekter kopplade till elevers 

användning av datorer. Hon redogör bland annat för att skolors nätverk blir 

undervisningens tidstjuv ”ofta hinner en stor del av en lektion gå innan alla elever är 

inloggade”. Både elever och lärare upplever en bristande tillgänglighet och tidsförluster 

vid datoranvändning. Det har i sin tur medfört att lärare avhåller sig från att använda 

datorer i undervisningen. Modern programvara fungerar inte som avsett i äldre versioner 

av datorer. Skolarbetet försvåras eller mer ofta hindras. Batterikapaciteten är begränsad 

och rasterna räcker inte för att ladda upp batterier, vilket i sin tur begränsar 

tillgängligheten. Avtalet för datasupport medger inte att elever själva anmäler fel. För att 

bistå eleverna är det lärarna som administrerar datasupporten vilket ofta sker på 

undervisningstid. Vid felanmälan ska läraren vara tillgänglig per telefon och om det inte 

fungerar i praktiken ”stängs ärenden utan åtgärd” (Tottmar, 2013). Problem som dessa 

skapar naturligtvis en frustration och stress för både lärare och elever vilket i sin tur 

påverkar förutsättningarna negativt till att använda datorn på ett effektivt sätt i skolan som 

redskap för lärande. 
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Betydelsefulla faktorer kopplade till förekomst av besvär med rörelseorganen är hur 

arbetsplatsen är utformad och i vilka arbetsställningar och rörelser individen arbetar. 

Regelbundna mikropauser och raster med inslag av stretching samt en arbetsplats som 

ger möjlighet till variation av arbetsställning under arbetet med dator har i studier visat 

minska förekomst av fysiska besvär samt skapa en ökad produktivitet (Tittiranonda et al, 

1999; Arbetsmiljöverket, 2013). ”Belastningsbesvär bland datoranvändare är ett ökande 

hälsoproblem i yrkeslivet” (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

Sammanfattningsvis har ovanstående avsnitt gett en överblick om datorns och En-till-En 

projekts införande i skolan, samt en insikt om de problemområden som föreligger kopplat 

till arbetsmiljön och det faktum att elevernas hälsa påverkas av att datorer införts i skolan. 

Den redogör vidare om den utmaning som ansvariga för skolan, lärare, föräldrar och 

elever, står inför för att förbättra hälsan och arbetsmiljön för alla som verkar i skolan. 

 

Metod 

I detta kapitel presenteras den empiriska studiens metod och genomförande. Inledningsvis 

presenteras studiens kvantitativa ansats och val av kvantitativ metod. Därefter följer en 

redovisning om hur enkäten är konstruerad. Därnäst presenteras urvalsprocessen och en 

beskrivning av genomförandet av enkätundersökningen. Vidare följer en redovisning av 

analysen. Slutligen behandlas studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. 

Studiens ansats 

Det finns olika typer av vetenskapliga studier beroende av angreppssätt. En vanlig 

uppdelning är kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod. Dessa metoder ansågs 

omöjliga att kombinera under många år. Numera kombineras vanligen kvalitativa 

metoder med kvantitativa för att uttrycka olika aspekter om det fenomen som undersöks. 

Att kombinera metoder bidrar till fördjupad kunskap inom olika forskningsområden. Val 

av metod kopplas till studiens syfte och frågeställning, vad som ska undersökas och hur 

datamaterial samlas in samt på vilket sätt data bearbetas och analyseras (Patel& 

Davidsson, 2010). Vilken teknik och vilka redskap som används beror på vad och vilken 

kunskap som efterfrågas samt vilka resurser som finns tillgängliga för undersökningen. 

Denna studie har ett kvantitativt angreppssätt med en undersökande och upptäckande 

ansats. 

Val av kvantitativ metod 

För att kunna besvara studiens frågeställning valdes enkät som enda metod. Kvantitativ 

metod innebär ofta en hög grad av anonymitet av respondenterna eftersom det inte främst 

är den enskilde individens svar som är betydelsefullt, utan i vilken omfattning som 

fenomenet betraktas. Med en kvantitativt inriktad undersökning menas att forskaren 

genom mätningar och statistik genomför analyser och drar slutsatser, ofta med ett relativt 

stort informationsunderlag som omfattar frågor om exempelvis frekvens, intensitet och 
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rangordning (Andersson, 2007). I en kvantitativ undersökning samlas obehandlad 

statistik genom numerisk data som vid analys uttrycks i tabeller eller diagram (Patel & 

Davidsson, 2010). Skillnaden mellan data och information är att information är 

slutprodukten av databehandling.  

 

En fördel med digitala enkäter, webbenkäter eller enkäter distribuerade via Internet, 

jämfört med traditionella pappersblanketter, är att metoden gör det möjligt att nå relativt 

många respondenter under kort tid (Andersson, 2007). Men det finns också nackdelar 

med att använda digital teknik. Vid ett av undersökningstillfällena i denna studie 

överbelastades nätverket och efter ungefär sju minuter stängdes det av. Konsekvensen av 

detta blev att respondenterna i den klassen inte kunde svara på alla frågorna i enkäten, 

vilket innebar ett internt bortfall i svarsfrekvensen. Å andra sidan uppnåddes en 

tidsbesparing jämfört med om traditionella pappersenkäter hade använts bland annat 

genom att svarsregistreringen skedde automatiskt i datasystemet (Trost, 2007). Dessutom 

blev belastningen på miljön mindre eftersom inga papper förbrukats samt att kostnader 

för distribution och porto helt kunde undvikas. 

Enkätkonstruktion 

För att kunna utveckla en enkät och omsätta den i digitalt format studerades kurslitteratur 

och genomförda undersökningar. Inledningsvis utarbetades följande frågeområden som 

även fungerade som rubriker i enkäten. 

 

A/ Det handlar om dig och din skola  

B/ Det handlar om din hälsa så som dina mat-, sömn-, motions-, och datorvanor 

C/ Frågor om hur mycket tid du tillbringat vid datorn i snitt under skolåret 2011-12  

D/ Det handlar om dina erfarenheter om datorer, hur du använder och hur du lär dig med 

hjälp av dessa  

E/ Det handlar om datorer och arbetsmiljön 

F/ Erfarenheter av bildskärm och tangentbord 

G/ Belysning och ljusförhållanden i skolans lokaler när du arbetar med datorn  

H/ Arbetsställningar och arbetsrörelser i skolans lokaler när du arbetar med datorn 

I/ Termiskt klimat i skolans lokaler när du arbetar med datorn  

 

Slutligen kunde eleverna i fritext komplettera enkäten med max 500 egna ord för att 

tillföra synpunkter som i sammanhanget kunde vara intressanta. Allra sist i enkäten 

frågades om respondenten kunde tänka sig att medverka i en fokusgruppsintervju. Initialt 

planerades för att komplettera studien med information i form av fokusgruppsintervjuer. 

Intervjuerna kunde inte genomföras eftersom tidsresurser saknades.  

 

Utifrån ovan beskrivna frågeområden utkristalliserades följande fyra kategorier för att på 

ett mer lättöverskådligt sätt redovisa resultaten.  

 

1. Allmän information och levnadsvanor 

2. Förekomst av fysiska och psykiska besvär  

3. Erfarenheter av digitalt redskap  

4. Ergonomi- och arbetsmiljö 
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Inom varje kategori ställs flera frågor. Varje fråga kan besvaras med endast ett givet 

svarsalternativ med så kallade kryssvar, vilket kan ses som typiskt för enkäter. Enkäten 

är strukturerad och har totalt 125 frågor. 

 

I första kategorin ’Allmän information och levnadsvanor’ behandlas könstillhörighet, 

kommuntillhörighet, programtillhörighet och tillgång till Internet i hemmet. Dessa frågor 

om faktiska förhållanden besvarades i huvudsak med ja- och nej-alternativ. Därnäst följde 

frekvensfrågor för att få svar i dimensionen ”hur ofta” om kost och motionsvanor och 

svarsalternativen angavs i antal tillfällen från dagligen till någon gång i månaden, mer 

sällan eller aldrig. I denna kategori ställdes även kvantitetsfrågor om hur god sömnen 

varit den senaste månaden, där fem svarsalternativ varierade mellan mycket god till 

mycket dålig (Andersson, 2007). 

 

I andra kategorin ’Förekomst av fysiska och psykiska besvär’ i vilken frågorna var 

kopplade till datoranvändning, behandlas vilken typ av besvär som eleven upplevde samt 

dess omfattning. Svaren gavs i en frekvensskala i vilken svarsalternativen angavs i antal 

tillfällen från dagligen, fyra till sex gånger i veckan, två till tre gånger i veckan, någon 

gång i månaden, mer sällan eller aldrig. 

 

I tredje kategorin ’Erfarenheter av digitalt redskap’ behandlas hur mycket tid eleverna 

spenderar vid datorn, platsen för användandet, vad datorn används till samt deras 

erfarenhet av datorn kopplade till lärande. Först följde ett antal frekvensfrågor om hur 

mycket tid som eleverna spenderar vid datorn som besvarades i en frekvensskala där 

svarsalternativen angavs i antal timmar från noll, en till två, tre till fyra, fem till åtta, nio 

till 12 och mer än tretton timmar. Därefter följde intensitetsfrågor med olika påståenden 

där svarsalternativen graderades i en rangordningsskala i fyra steg från; stämmer helt och 

hållet, stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls (Andersson, 2007). 

För att undvika centraltendensen, som innebär att respondenten svarar neutralt, valdes 

fyra svarsalternativ (Patel & Davidsson, 2010). 

 

I den fjärde kategorin ’Ergonomi- och arbetsmiljö’ ställs frågor om erfarenheter av 

digitala redskap och om arbetsmiljö och ergonomi kopplat till dataanvändning. 

Intensitetsfrågor användes med olika påståenden och svarsalternativen, för att undvika 

centraltendens, graderades i en rangordningsskala i fyra steg från; stämmer helt och hållet, 

stämmer ganska bra, stämmer ganska dåligt, stämmer inte alls (Andersson, 2007). 

 

En risk med enkätfrågor är att frågorna inte är tydligt formulerade och att de kan förstås 

på olika sätt. Det kan även vara så att de innehåller svåra ord eller att de är ledande. För 

att motverka detta har tre oberoende personer läst enkätfrågorna och på grundval av detta 

utfall har en del frågor omformulerats före enkätstudiens genomförande. Frågorna bör 

vara enkla och lätta att förstå, då ökar sannolikheten för att respondenten svarar 

sanningsenligt. För att få kunskap om enkätens kvalitet och funktionalitet genomfördes 

en pilotstudie. Erfarenheterna härutav dokumenterades och förädlades till enkäten som 

användes i denna studie. Slutsatsen av arbetet med pilotstudien visade på att det var fullt 

genomförbart att använda denna metod (Andersson, 2007). 
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Fördelen med enkäter är möjligheten att redovisa resultaten grafiskt så som i tabeller, 

diagram och histogram som gör utfallet i svaren synbart tydliga rent visuellt. Det gör att 

det snabbt går att överblicka resultaten för att se fördelningen mellan olika svar. Detta 

medför i sin tur att det är lättare att se mönster, samband, likheter och skillnader i 

resultatet.  

 

Enkäten är utformad så att den fungerar för andra gymnasieklasser som har infört En-till-

En datorer och den finns sparad om det finns intresse att följa upp studien i en framtid. 

Urval 

För att få så hög trovärdighet och generaliserbarhet som möjligt är det viktigt att så stor 

del som möjligt av en population (undersökningsgrupp) deltar i undersökningen (Patel& 

Davidsson, 2010). För att kunna göra olika statistiska beräkningar såsom exempelvis 

spridning, medelvärden och korrelation på materialet, bör undersökningsgruppen omfatta 

minst trettio personer (Stukát, 2011, s.71). Om studiens bortfall framgår i avsnittet om 

studiens tillförlitlighet. 

 

I boken Lära till lärare skriver Anna-Carin Jonsson att det på ”internationell bas betonas 

vikten av att man som lärare aktivt undersöker, forskar och studerar sina elever i det egna 

klassrummet på alla nivåer” (Eggen och Kauchak, 2003 se Dimenäs 2010, s 199). Med 

denna kunskap och för att förenkla undersökningsprocessen valdes att genomföra 

undersökningen med elever på den gymnasieskola som jag som undersökningsansvarig 

undervisar i.  

 

Urvalsgruppen består av elever som till största delen är födda år 1994. Målet var att 

erhålla svar från så många elever som möjligt i årskursen, dock minst 100 elever samt 

med en representation av båda könen. Intressepopulationen bestod av skolans samtliga 

elever i årkurs 3, det vill säga 181 elever. 

 
Med intressepopulation menas den mängd av objekt som man idealt skulle 

vilja uttala sig om, dvs. den objektgrupp som perfekt ansluter till användarens 

sakproblem. I praktiken kan man sällan rikta sig till hela intressepopulationen, 

eftersom det skulle bli för dyrt eller ta för lång tid (SCB, 2008). 

 

 

Klasserna valdes ut i samråd med programledaren enligt ett bekvämlighetsurval och 

praktisk tillgänglighet var en avgörande faktor. Sammantaget medverkade sex klasser 

med yrkesinriktad utbildning i undersökningen. Respondenterna är därför inte 

slumpmässigt utvalda utan vissa har exkluderats, detta eftersom vissa klasser hade praktik 

vid tidpunkten för undersökningens genomförande samt att några elever var frånvarande 

på grund av sjukdom. Undersökningspopulationen bestod således av 119 elever. Av dessa 

var 38 stycken tjejer vilket motsvarar trettiotvå procent av urvalet. 78 respondenter var 

killar vilket motsvarar sextiofem och en halv procent och 3 respondenter gav inte något 

svar på frågan om vilket kön de tillhör, vilket innebär att två och en halv procent är av 

okänt kön. Inom skolan studerar ett större antal killar än tjejer. 
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Pilotstudie 

Inom ramen för en tidigare kurs vid Högskolan i Skövde, metoder för forskning och 

skolutveckling i teori och praktik, genomfördes en enkätstudie i pilotsyfte. Enkäten som 

genomfördes digitalt med stöd av elevernas datorer bestod av 40 frågor. En pilotstudie 

kan användas för att prova om avsedd teknik för att erhålla information fungerar och den 

bör genomföras på ”någon grupp som i väsentliga avseenden motsvarar den egentliga 

undersökningsgruppen” (Patel & Davidsson, 2010, s.58). Pilotstudien genomfördes en i 

en gymnasieklass med 21 elever i vecka 13 under år 2012. 

 

 

Inledningsvis avsattes tid för inläsning av litteratur och tidigare enkätstudier speciellt 

inom området En-till-En datorer, elevers hälsa och arbetsmiljö. För att enkätsvaren skulle 

ge ett vetenskapligt värde att senare analysera studerades frågeformuleringar och 

svarsalternativ (Andersson, 2007). Därefter formulerades frågor som indelades i grupper 

efter innehåll. Lärarkollegor från skolan läste pilotstudiens enkätfrågor och delgav 

synpunkter för att förtydliga en del frågor. En kollega fyllde i det den digitala enkäten 

före klassens genomförande för att kontrollera att systemet fungerade som avsett. 

 

En utav klasserna som jag undervisar, valdes ut för att besvara denna och studien 

fungerade i sin helhet väl. Urvalet i pilotstudien valdes av enkelhet och av 

bekvämlighetsaspekter, eftersom jag kände klassen och hade dem i mitt ämne. I 

förberedelserna till pilotstudien genomfördes arbetssamtal med personal ur 

utbildningsförvaltningen för att tillägna förvaltningens digitala enkätsystem och på så vis 

därefter skapa en enkät i pilotstudien. Resultatet vid pilotstudien visade att enkäten och 

tekniken med DEFGO fungerade väl. DEFGO är ett digitalt system för datainsamling och 

genomförande av digitala enkätundersökningar. Två intervjuer genomfördes i 

förberedelseskedet, men dessa kvalitativa datamaterial tillförs pilotstudien och 

undersökningsansvarigs metodkunskaper. 

 

Genomförande 

Inledningsvis i samtalet med chefen för utbildningsförvaltningen erhölls tillstånd att 

genomföra undersökningen med elever. Rektorer vid aktuella program informerades och 

lärare kontaktades för att boka tid och plats för undersökningens genomförande. För att 

få en hög reliabilitet, dvs. mätinstrumentets kvalité, och en hög validitet, dvs. att 

säkerhetsställa att det som avses mätas är det som mäts, fick en grupp kollegor studera 

enkäten. (Stukat, 2011). I syfte att kontrollera enkätens funktion fyllde två kollegor i det 

digitala formuläret före studiens genomförande med eleverna. Tidigt fastställdes att 

använda datorn och Internet som hjälpmedel för att förmedla enkäterna. Enkätutskicket 

skedde genom digitala postenkäter som via undersökningsansvarig laddades upp och blev 

tillgängliga på skolans lärplattform. En urvalsfaktor för studiens genomförande var att det 

skulle gå snabbt att genomföra datainsamling och att sammanställa resultatet. Första 

klassen genomförde enkäten i slutet av vårterminen 2012. Tidsbrist medförde att övriga 

klasser genomförde enkätundersökningen under september 2012. Sammanlagt sex 

klasser, varav en klass i årskurs två och fem i årskurs tre fyllde i enkäten. 
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Före ifyllandet informerades eleverna om syfte och bakgrund till enkäten och att det var 

frivilligt att delta samt att alla svar är anonyma enligt etiska principer. Eleverna fick även 

information att systemet inte medger att det går att kontrollera vem som svarat vad och 

att undersökningen kommer finnas tillgänglig när den presenterats. Samtliga elever 

samtyckte till att delta i studien. Därefter publicerades länken till enkätundersökningen. 

Undersökningsansvarig var tillgänglig under tiden för elever som ville ställa frågor 

angående enkäten och dessutom var ordinarie ämneslärare närvarande. Frågorna som 

uppkom rörde tekniska frågor såsom inloggning. Majoriteten av eleverna arbetade med 

enkäterna under tio till femton minuter. Elever som var frånvarande under det ordinarie 

undersökningstillfället medgavs inte att i efterhand besvara enkäten, eftersom det 

ytterligare skulle tagit resurser i anspråk.  

 

När undersökningen var genomförd visade det sig att den version av DEFGO-systemet, 

som kommunen hade tillgång till, inte medgav tabulering av svar utifrån exempelvis kön. 

Kön anses som centralt för många enkätstudier, så även denna studie. Tabulering är en 

metod som i enkätundersökningar används för att sammanfatta och jämföra resultat och 

ge betraktaren möjlighet att jämföra resultat mellan olika grupper av respondenter. För att 

få möjlighet att analysera svaren ur ett genusperspektiv erhölls hjälp för att omvandla 

enkäten med genusutfall. Detta gjordes av en medarbetare som arbetar regelbundet med 

statistik, prognoser, rapporter och genomför analyser till olika enheter inom kommunen. 

För att möjliggöra denna databearbetning användes ett statistikprogram, Aditro-analysen, 

som medger korstabulering av resultat. Detta för att sammanställa enkätresultat grafiskt. 

 
Aditro-analysen ”är ett statistikprogram som snabbt omvandlar data till lättöverskådliga 

tabeller och diagram. Lösningen riktar sig primärt till användare som inte är statistiker men 

där statistiska sammanställningar och analyser är en del i ansvaret. Exempel på 

användningsområden är vid analys av enkätundersökningar” (http://www.aditro.se 2013). 

 

 

Dataanalys 

Analys tillämpas för att identifiera, urskilja och dra slutsatser om innehåll, jämföra, 

klassificera och kartlägga mönster samt för att förklara orsaker och se samband utifrån en 

helhet. Resultatet från enkäten, rådata, har genom ett analysverktyg i DEFGO, 

sammanställts i frekvenstabeller. Resultatet redovisas grafiskt i stående stapeldiagram 

med en representation av frekvensen i den lodräta axeln (y-axeln) och variabelvärdena på 

den vågräta axeln (x-axeln), för att tydligt se utfallet av resultaten i enkätundersökningen 

(Patel& Davidsson 2010). Med denna presentation framgår både central och 

spridningsmått, vilket ger en tydlig och uttömmande bild av informationen. I 

stapeldiagrammet framgår svarsresultatet i absoluta tal. I Aditro-analysen redovisas 

svaren enligt ovan i procent, med tvådimensionella stapeldiagram i olika färger och med 

dataetiketter i anslutning till respektive stapel för att tydliggöra samtliga resultat. Analys 

av enkätfrågorna kopplas till syfte och frågeställning. Tidigare forskning används som 

referensuppgifter och som jämförelsetal. I anslutning till stapeldiagrammen finns 

kommentarer, slutsatser, analyser och vissa fall förslag på fortsatta åtgärder. 

http://www.aditro.se/
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Studiens tillförlitlighet 

Vid undersökningstillfällena var 119 elever närvarande och samtliga besvarade till del 

enkäten. Vid ett undersökningstillfälle (28 september, 2012) stängde det lokala nätverket 

ner efter ca 7 minuter under enkätundersökningens genomförande, vilket innebar att 11 

elever inte hann svara på samtliga frågor. Dessa enkäter har räknats in i resultatet och 

bortfallet för respektive fråga redovisas i resultatdelen. Vid enkätstudier förekommer 

bortfall vilket i sig innebär att svar från frågeformulär inte erhålls. Externt bortfall kan 

bero på att utskickade postenkäter slängs för att personer inte vill delta eller av olika 

anledningar returnerar den. Internt bortfall uppstår då en del frågor i en enkäts 

frågeformulär lämnas obesvarade (Stukát, 2011). 

 

Av de totalt 119 elever som deltog i undersökningen har 98 elever (82 %) besvarat 

samtliga 125 frågor. 21 elever (18 %) har besvarat större delen av enkäten, men inte hela. 

Anledningen till att eleverna inte besvarat samtliga frågor kan delvis förklaras med att 

nätverket stängdes ned. En annan orsak kan vara programmeringen av enkäten. Inför 

pilotstudiens genomförande programmerades DEFGO så att varje tidigare fråga måste 

vara besvarad för att respondenten skulle kunna fortsätta.  Denna programmering 

fallerade vid den faktiska enkätundersökningen vilket medförde att 10 respondenter inte 

besvarade alla frågor såsom exempelvis frågan om könstillhörighet. Detta skapar ett 

problem när det gäller korstabulering av svar som kan relateras till ett genusperspektiv. 

Det interna bortfallet på sammantaget 18 % kan ha påverkat resultatet men detta är 

omöjligt att fastställa med säkerhet. Det är rimligt att anta att resultaten i studien delvis 

skulle varit annorlunda, än om inget bortfall uppstått (Stukát, 2011). Det kan även förhålla 

sig som så att vissa frågor inte upplevdes som relevanta för alla och att det därför uppstod 

internt bortfall. Inga av frågorna kan anses beröra något som är känsligt för respondenten 

och bortfallet förefaller slumpmässigt för övrigt. Besvarandet av frågorna i den sista 

tredjedelen av enkäten visar ett betydligt större bortfall än i de två första tredjedelarna 

vilket skulle kunna bero på att enkäten omfattar 125 frågor. Det är en rimlig slutsats att 

vissa respondenter tappat fokus och engagemang på slutet av enkätens ifyllande och 

därför lämnat en större andel frågor obesvarade i denna del. 

 

Ärligheten i respondenternas svar är svår att värdera i denna studie. I boken Som man 

frågar får man svar (2007) beskrivs av Bengt-Erik Andersson att det finns en risk att det 

”vid enkäter till skolbarn och ungdom, att enstaka personer lämnar skämtsvar” 

(Andersson, 2007, s.188).   Det kan därför vara svårt att avgöra om ett svar är ärligt eller 

oseriöst. Vissa respondenter kan även svara på enkäten mekaniskt, kanske för att man inte 

tagit uppgiften på allvar, och svarar samma oavsett frågans innehåll, genomgående i en 

hel enkät. I vissa fall när det framgår tydligt bör man kassera de frågor som det berör eller 

hela enkäten om det är genomgående (Andersson, 2007). Det visade sig att ett fåtal 

enkätsvar gav anledning att misstänka att respondenten svarat mekaniskt eller för att 

skämta, det går emellertid inte att säkert säga om så varit fallet. Eftersom studien indirekt 

syftar till att på sikt förbättra arbetsmiljön i skolan, är förhoppningen att de elever som 

deltagit i studien svarat sanningsenligt.  
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Etiska överväganden 

För att bibehålla objektiviteten och undvika att personer, organisationer eller företag ska 

kunna påverkas negativt av en forskningsprocess är det viktigt att en genomtänkt 

värdegrund och ett moraliskt förhållningssätt genomsyrar allt forsknings- och 

utvecklingsarbete. Undersökningen och arbetet är i sin helhet utfört i enlighet med de 

forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt de 

gällande kraven från Vetenskapsrådet (2002) som måste beaktas i samband med 

forskning; informationskravet, samtyckeskravet konfidentialitetskravet, och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska informeras om syftet med 

undersökningen och om eventuella villkor för deltagande samt att deltagandet är frivilligt 

och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få undersökningsdeltagarnas medgivande till 

sitt deltagande. I vissa fall bör samtycke erhållas från vårdnadshavare om deltagarna är 

under 15 år och undersökningen är av etisk känslig karaktär. Om undersökningen sker 

inom ramen för ordinariearbetsuppgifter och under arbetstid, bör samtycke dessutom 

inhämtas via företrädare för deltagare såsom skolledning, programledare och lärare. 

Deltagarna har rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de ska delta. Om de 

som deltar i en undersökning väljer att avbryta sin medverkan ska det inte medföra några 

negativa följder för dem. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som deltagit eller annan känslig 

information ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dessa. Det innebär vidare att 

åtgärder ska vidtas så att inte enskilda personer eller grupper av individer kan identifieras, 

speciellt om de i olika avseenden kan anses svaga och utsatta. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats i undersökningen endast får användas 

i forskningssyfte och inte för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 

 

Till dessa krav finns rekommendationer om att de som omfattas av undersökningen ska 

ges tillfälle att ta del av eventuella känsliga avsnitt eller kontroversiella tolkningar i 

undersökningsrapporten före dess offentliggörande. Detta anses inte som en relevant 

åtgärd eftersom denna studie inte innehåller frågor av privat karaktär eller frågor som kan 

betraktas som känsliga eller kontroversiella. Respondenter eller andra berörda personer 

bör tillfrågas om de är intresserade av att ta del av rapporten eller en sammanfattning av 

undersökningen, samt få information om var den kommer att publiceras något som också 

skedde.  

 

Stapeldiagrammen visar tydligt utfallen av svaren och inget är förändrat kring enkätens 

utfall. I studien respekteras elevernas svar som en upplevd sanning just vid enkätens 

ifyllande. I anslutning till resultaten finns slutsatser och tolkningar av diagrammen som 

en del av analys och fortsatt forskning. Metodlitteraturen har utgjort ett stöd för 

genomförandet av studien och har således bidragit till resultatets tillförlitlighet (Stukát, 

2011). 
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Resultat 

Under denna rubrik kommer resultatet att presenteras utifrån enkätens fyra 

frågekategorier: (1) Allmän information och levnadsvanor, (2) Förekomst av fysiska och 

psykiska besvär, (3) Erfarenhet av digitalt redskap samt (4) Ergonomi och arbetsmiljö. 

 

Studien redovisar resultaten i stapeldiagram eller i fraktionstabeller och dessa visar 

procentuellt utfall.  En del frågor har korstabulerats i syfte att tydligt kunna påvisa 

samband och likheter och för att tillföra underlag som besvarar forskningsfrågan. Vissa 

av de 125 frågorna redovisas inte grafiskt i diagram utan i löpande text. Resultatet ger 

svar på studiens frågeställning: Hur har införandet av En-till-En datorer påverkat 

elevernas hälsa i en gymnasieskola med yrkesutbildningar? 

 

Allmän information och levnadsvanor. Kategori 1 

Av 119 respondenter i undersökningen är könsfördelningen 38 stycken tjejer vilket 

motsvarar 32 % av urvalet. 78 respondenter är killar vilket motsvarar 65,5 %. Tre 

respondenter har inte uppgivit något svar på frågan om vilket kön de tillhör. Majoriteten 

av de tillfrågade eleverna har genomfört sin grundskola i samma kommun där de för 

tillfället också genomför sin gymnasieutbildning. Fyra av de sex yrkesprogrammen leder 

till ett yrke som av tradition är ett manligt yrkesval, vilket även återspeglar sig i 

könsfördelningen hos respondenterna i undersökningen. 

 

Resultatens svarsalternativ nedan utgår från antal tillfällen under en skolvecka avseende 

kostvanor och motionsvanor. Svarsalternativen avseende sömnvanor avser en skolvecka 

men inkluderar även en månadsöversikt. 

Kostvanor 

Studien visar att drygt hälften, 53 %, av killarna äter frukost varje dag. En signifikant 

skillnad mellan killar och tjejer är att endast 39 % av tjejerna äter frukost varje dag. Av 

killarna äter 86 % frukost 2-3 dagar i veckan eller oftare. Av tjejerna äter 81 % frukost 2-

3 dagar i veckan eller oftare. 
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Tabell1:1. Av den utfrågade populationen uppger 45 % av tjejerna och 28 % av killarna att man äter frukost 

tre gånger i veckan, mer sällan eller aldrig. 

       

      

Tabell 1:2. En tredjedel av eleverna äter lunch ibland eller aldrig. Nästan fyra av fem elever äter middag 

varje dag. Resultatet avseende dagligt mellanmål är att endast arton procent äter på förmiddagen och sju 

procent på eftermiddagen. Någon större skillnad påvisades inte avseende mellanmåls intag vid 

datoranvändning. 

I en undersökning av gymnasieelevernas psykiska hälsa från 2010 framgår att 59 % av 

eleverna åt frukost varje dag och att 72 % åt lunch samt att 81 % åt middag (Boij, 2010, 

s.43). Resultaten från denna studie påvisar en försämring av ungdomarnas kostvanor i 

förhållande till den tidigare undersökningen. Elevernas middagsvanor är i båda dessa 

undersökningar bättre än deras frukostvanor 

Sömnvanor 

En dryg tredjedel av eleverna anger att de sover mindre än 7 timmar nästan alla nätter 

under skolveckan och en femtedel av såväl killar som tjejer anger att de alltid sover mer 

än sju timmar. I undersökningen av gymnasieelevernas psykiska hälsa från 2010 framgår 

att 35 % av tjejerna och 45 % av killarna (totalt 39 %) sov mindre än vad de behövde 

någon natt eller en natt. I denna undersökning är motsvarande procent för tjejerna 42 % 

och för killarna 35 %. En signifikativ skillnad från undersökningen 2010 till studien 2012 
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är att förhållandet mellan killar och tjejer har växlat, de senare har nu en större del kortare 

sömn än killarna. 

 

En dryg fjärdedel, 28 %, sov mindre än vad de behövde 2010, av tjejerna 31 % och av 

killarna 24 % (Boij, 2010, s.44). I denna undersökning är motsvarande andel för tjejerna 

37 % och för killarna 35 %. Resultatet visar på en försämring sedan mätningen 2010 och 

på en signifikativ 11 % ökning för killarna. 

 

 
Tabell 1:3. Mer än en tredje del av de tillfrågade sover mindre än 7 timmar nästan varje natt i veckan. En 

femtedel sover aldrig mindre än 7 timmar/natt Här råder inga större skillnader mellan killar och tjejer. 

 

Drygt 35 procent av elevgruppen sover i genomsnitt för lite under skolveckan. 

Genomsnittssömnen är ca 7,2 timmar per dygn för en vuxen individ (Åkerstedt, 2001). 

Ungdomar som växer och utvecklas behöver sannolikt mer än 7,2 timmars sömn per dygn 

för att klara av skolan på ett bra sätt. En sömnbrist ackumuleras troligen under veckan, 

vilket skulle kunna förklara varför vissa elever är trötta under skoldagen och även somnar 

till under lektioner. 
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Tabell 1:4. Utav alla som somnade till på lektionerna varje dag, (4 %), hade samtliga minst två nätter i 

veckan med mindre än 7 timmars sömn. Utav de som hade 0-1 natt i veckan med kort sömn var en stor 

spridning när avseende att somna på lektion. Vilket kan innebär att andra faktorer än nattsömnen styr i 

högre grad. (medicinska, yttre miljöfaktorer). Dock fanns ett signifikativt samband mellan de som frekvent 

hade kort sömn och de som ofta hade benägenheten att somna till på lektion. 

 

Flera gånger i veckan somnar tioprocent av eleverna framför datorn i samband med att de 

går till sängs. Drygt en femtedel av eleverna uppger att de somnar på väg till eller från 

skolan. Elva procent av eleverna somnar till flera gånger i veckan i skolan under rasterna. 

Nitton procent av eleverna uppger även att de somnar till under lektionstid flera gånger i 

veckan. Fjorton procent av eleverna upplever att deras sömnkvalitet den senaste månaden 

varit bristfällig eller mycket dålig. Professor Torbjörn Åkerstedt, sömnforskare verksam 

vid Karolinska Institutet, Stockolmsuniversitet och Stressforskningsinstitutet, definierar 

begreppet ”God sömnkvalitet” som ”Sover sammanhängande utan avbrott, vaknar 

utvilad” (personlig kontakt, 28 maj, 2013). För att eleverna ska fungera väl i skolan krävs, 

vad avser sömn, att den är tillräckligt lång och av sådan kvalité att eleverna känner sig 

pigga och utvilade nästa dag. 
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Tabell 1:5. En femtedel av de som har en mycket dålig sömnkvalitet somnar till varje dag under lektion. 

En femtedel har här också angivit att man trots att man har en mycket dålig sömnkvalitet så somnar man 

mer sällan eller aldrig till på lektioner. Svaret kan bero på att vissa individer har lättare än andra att hålla 

sig vakna på lektion (starkare fokuseringsförmåga). Det kan förhålla sig så att ibland personer i den 

utfrågade gruppen vill man inte uppge att man somnar på lektion. 63 % av de som har en god sömn somnar 

mer sällan eller aldrig. 

 

Tabell 1:6. Här fanns ganska tydliga samband mellan sömnkvalitet och sömnens tidslängd. Ju oftare man 

sover mer än sju timmar per natt desto oftare har ungdomarna ansett att deras sömn varit generellt sett god.  
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Motionsvanor 

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar att man ska röra på sig minst en timme om dagen 

så pass mycket så att man blir varm. I undersökningen av gymnasieelevernas psykiska 

hälsa från 2010 framgår att en femtedel, 19 %, av eleverna rörde på sig minst en 

halvtimme om dagen på sin fritid. En grupp på närmare tre fjärdedelar, 71 %, rörde på sig 

minst en halv timme en dag i veckan eller oftare (Boij, 2010). Motsvarande del i denna 

studie är två tredjedelar eller exakt 67 %, vilket är en något lägre andel i jämförelse med 

den tidigare undersökningen från 2010. 

 

58 % av eleverna anger att de motionerar på något sätt flera gånger i veckan minst en halv 

timme om dagen. 33 % motionerar så hårt att de behöver duscha efteråt. 

 

 

 
Tabell 1:7. 11 % av eleverna skulle vilja motionera mer än vad de gör. 70 % av killarna och 65 % tjejerna 

tränar två gånger i veckan eller mer. 24 % av killarna tränar någon gång i månaden eller mindre och för 

tjejerna är det trettiotvå procent. 
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Tabell 1:8. Drygt 75 % av de som tränar varje dag är nöjd med denna träningsnivå. Knappt 25 % vill 

minska denna ambitionsnivå. Utav de som tränade 2-3 ggr i veckan var det drygt hälften, 52 %, som var 

nöjd med denna nivå. En högre andel av kategorin 2-3 ggr per dag, vill hellre öka än minska sin 

träningsnivå. Utav de som tränade 4-6 ggr var det en betydligt större andel som ville minska sin träningsdos. 

Av de som tränade sällan, var det en högre andel som var nöjda med det än den andel som ville öka sin 

träningsdos. 

 

Sammanfattning av Kategori 1. Allmän information och levnadsvanor 

 

Frågorna om sömn, rörelse och matvanor har utifrån hälsoaspekter ett tydligt samband. 

Sammantaget mäts genom dessa frågor elevernas fysiska hälsa. Genom resultaten visar 

undersökningen avseende kost, sömn och motionsvanor att majoriteten av eleverna har 

sunda, salutogena, hälsofrämjande och goda levnadsvanor. Det framgår dock att 

beträffande exempelvis frukost, som är bland de viktigaste måltiderna, så äter 13 % av 

killarna och 19 % av tjejerna frukost högst en gång i veckan eller aldrig.  

 

Ungefär en tredjedel av såväl tjejer som killar sover färre än sju timmar per natt under en 

skolvecka och det finns ett samband mellan de som sover mindre än 7 timmar per natt till 

de som upplever dålig sömnkvalitet. Detta samband är mindre tydligt vad avser att somna 

till under lektion (20 %). 

 

En fjärdedel av eleverna tränar, så att de blir varma, endast någon gång i månaden eller 

aldrig. Detta innebär att 15 - 25 % av eleverna har levnadsvanor som varken är 

gynnsamma för dem själva eller för studierna i skolan. Tillräckligt antal timmar sömn och 

en god sömnkvalitet samt goda motionsvanor och matvanor är viktiga faktorer för 

ungdomars utveckling, välbefinnande och förmåga att tillgodogöra sig utbildning. En god 

hälsa innebär i praktiken få fysiska och psykiska besvär. I jämförelse med resultaten från 

Boijs undersökning (2010), visar denna studie på en liten försämring avseende elevernas 

fysiska hälsa. 

Förekomst av fysiska och psykiska besvär. Kategori 2 

Frågorna i denna kategori utgår från användning under en skolvecka. Nedan har 

respondenterna besvarat frågorna utifrån symtom eller upplevelse av besvär eller smärta. 

Frågorna berör inte till vilken arbetsställning eleverna har vid arbete med dator. 

Tjugotvå procent upplever att de får ont i nacken vid datoranvändning. Tretton procent 

härleder smärta i skuldror till datoranvändningen.  
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Tabell 2:1. Drygt en femtedel anger att de har problem med nacken som kan kopplas till datoranvändning. 

 

 
Tabell 2:2. Tjugosex procent av eleverna kopplar smärta i ryggen till datoranvändning. Sju procent av 

eleverna uppger att de har besvär med armar och axlar.  

 

Ryggproblem kopplat till datoranvändning uppger en fjärdedel av eleverna besvär av 

vilket i jämförelse är ett signifikativt högt värde i förhållande till elevers övriga besvär 

avseende övre extremiteter. Detta kan tyda på felaktig arbetsställning, för få pauser eller 

för liten kunskap i ergonomi och/eller till möbler som inte är avsedda för datorarbete. 
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Tabell 2:3. Få har problem med handleder och händer kopplat till datoranvändning. 

 

24 % upplever smärta i handlederna och exakt samma resultat framgår avseende händerna 

kopplat till datoranvändning med svar i frekvenserna någon gång i månaden eller oftare. 

Elva procent känner av muskel- och ledsmärta. Fjorton procent kopplar besvär med 

domningar och stickningar i händer och fötter till datoranvändning. 

 
Tabell 2:4. 21 % av eleverna anger att de har datorrelaterade besvär som påverkar deras dagliga liv negativt.  
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Tabell 2:5. 19 % av eleverna upplever att de har fysiska besvär med att använda datorn vilket gör att de 

inte använder den så mycket som de skulle vilja. 

 

 

 
Tabell 2:6. 21 % upplever att de har psykiska besvär som hindrar dem att använda datorn så mycket som 

de önskar. 65 % anger att det stämmer ganska dåligt eller inte alls till att ha psykiska besvär som medför 

att de inte använder den så ofta som de skulle vilja.  

 

 

Femton procent upplever en koppling mellan datoranvändning och ont i magen. 
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Tabell 2:7. I skolarbetet uppger 28 % av eleverna nervositetsbesvär såsom stress kopplat till 

datoranvändning när de ska lösa uppgifter. 

 

 
Tabell 2:8. 71 % anger att de trivs bra med att använda datorn generellt och 12 % anger att de inte gör det. 

 

 
Tabell 2:9. Sjutton procent upplever nedstämdhet vid datoranvändning. En fjärdedel uppger att de kan 

koppla irritation och dåligt humör samt koncentrationsbesvär till datoranvändning två till tre gånger i 

veckan eller oftare. 
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Femtiosex procent uppger att de har lätt för att fokusera och koncentrera sig när de arbetar 

med datorn. 71 % uppger att de trivs bra med att använda datorn. 

 

 
Tabell 2:10. 30 % av eleverna upplever ökad trötthet när de använder datorn under veckan men endast 17 

% har problem med att sova som kopplas till datoranvändning två till tre gånger i veckan eller oftare.  

 

 

Tre femtedelar, 60 %, har endast någon gång i månaden eller aldrig besvär med ökad 

trötthet när de arbetar med datorn. Elva procent av eleverna har besvär med synen i 

samband med datoranvändning och tio procent uppger yrselbesvär. Tjugo procent kopplar 

huvudvärk ihop till datoranvändning.  
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Tabell 2:11. En tredjedel av eleverna bär med sig datorn i ryggsäcken och belastar därmed ryggen med en 

jämn fördelning av vikten på båda axlarna. 47 % av eleverna bär med sig datorn så att ena sidan av kroppen 

utsätts för belastning.  

 

 
Tabell 2:12. Femtiosju procent uppger att det fungerar bra att bära med sig datorn till och från skolan. 

Tjugoåtta procent av eleverna anger att de blir stressade av att använda datorn när de använder datorn för 

att lösa uppgifter i skolan. 
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Sammanfattning av Kategori 2. Förekomst av fysiska och psykiska besvär 

 

Typ av besvär, 2-3 gånger i veckan eller oftare, kopplat till arbete med dator, i % 

 

Axlarna,  7 

Armarna 7 

Nervositet 9 

Muskler och leder 11 

Synbesvär 11 

Handleder (musarm) 11 

Händer 11 

Skuldror 13 

Händer och fötter, stickningar - domnar bort 14 

Magen 15 

Nedstämdhet 17 

Sömn 17 

Huvudvärk 20 

Nacken 22 

Irritation, blir på dåligt humör 25 

Tappar fokus, koncentration, uppmärksamhet 25 

Rygg 26 

Stress i att lösa skoluppgifter med datorn 28 

Trötthet som tilltar och ökar i besvär vid datoranvändning 30 
Tabell 2:13. 

 

Sammantaget visar undersökningen avseende förekomst av fysiska och psykiska besvär, 

att majoriteten av eleverna inte har dessa besvär. En femtedel anger att de använder datorn 

mindre än vad de önskar av fysiska och psykiska skäl. 47 % bär med sig datorn med 

belastning på en axel/sida. I stora drag så har mellan en femtedel och en fjärdedel av 

eleverna både fysiska och psykiska besvär som kan kopplas till arbete med dator och 

resande med dator. 

 

En fjärdedel av eleverna uppger besvär och problem med ryggen kopplat till 

datoranvändning vilket i jämförelse är ett signifikativt högt värde i förhållande till elevers 

övriga besvär avseende övre extremiteter. En fjärdedel tappar fokus och uppmärksamhet 

och upplever stress med att lösa uppgifter med datorn i skolan. 30 upplever en trötthet 

som tilltar vid datoranvändning. 

 

Detta kan tyda på felaktig arbetsställning, för få pauser-raster med stretching, för liten 

kunskap i ergonomi och/eller till möbler som inte är avsedda för datorarbete eller att 

eleverna bär med sig datorn på ett sätt som belastar ryggen felaktigt. Det kan även vara 

att eleverna inte är aktiva och tränar i tillräcklig mängd utan i huvudsak, både i skolan 

och på fritiden, är stillasittande, vilket i sin tur medför fysiska muskuloskeletala brister. 
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Erfarenhet av digitalt redskap. Kategori 3 

Tjugosju procent av eleverna uppger att de tillbringar minst fem timmar eller mer av sin 

fritid med datoranvändning varje dygn. Knappt femtioprocent av eleverna uppger att de 

använder datorn en till två timmar per dag för skolarbete.  

 
Tabell 3:1. Tjugo procent anger att de tillbringar minst fem timmar per dygn till andra aktiviteter än 

skolarbete vid datorn. 

 

 

 
Tabell 3:2. Nästan en fjärdedel, 23 %, uppger att de inte alls arbetar med datorn på sin fritid med skolarbete, 

48 % anger att det gör det en till två timmar per dygn. 16 % uppger att de i snitt använder mellan 3 till 8 

timmar på sin fritid med skolarbete. 
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Tabell 3:3. Drygt en tredjedel, 35 %, anger att de tillbringar mellan 3 till 8 timmar per dygn med annat än 

skolarbete på datorn. 20 % använder datorn mer än 5 timmar per dygn med annat än skolarbete på datorn. 

 

 

 
Tabell 3:4. 18 % av eleverna använder datorn i snitt minst 5 timmar under en skoldag. 

 

Två tredjedelar uppger att de använder sin dator en till fyra timmar under skoldagen. 

Femtiofyra procent anger att de under skoldagen använder datorn en till fyra timmar för 

annan än skolarbete. Cirka hälften av eleverna använder datorn under rasterna. 
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Tabell 3:5. 11 % av eleverna spenderar mer än 13 timmar per vecka med datorn för nöjen och privata saker. 

 

Trettio procent av eleverna uppger att de använder datorn för e-post, chatt och för att 

blogga. Detta kan innebära att datorn inte är det främsta redskapet för digitala sociala 

kontakter, utan att andra redskap såsom exempelvis smartphones är mer komfortabla i 

dessa sammanhang. Femtiotre procent av eleverna uppger att de använder datorn för att 

via Internet hitta program och texter som de lär sig mycket av.  

 

 
Tabell 3:6.  

 

Sjuttio procent uppger att de lär sig bäst genom att använda datorn på egen hand medan 

drygt tjugo procent uppger att de lär sig att använda datorn genom förälder eller lärare. 

Drygt fyrtio procent upplever att de lär sig bäst genom en kompis. Trettiosex procent 

uppger att de lär sig bäst om datorer och IT genom kamrater i skolan. 
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Tabell 3:7. Femtio procent anger att de hellre läser fakta på datorn än i tryckta böcker.  

 

 
Tabell 3:8. 45 % använder datorn en till två timmar per vecka i yrkesämnen. 42 % använder datorn en till 

två timmar i kärnämnen. 

 

Cirka sjuttio procent av eleverna anger att datorn är ett bra hjälpmedel under lektionstid i 

både kärnämnen och yrkesämnen. 

 

 
Tabell 3:9. En majoritet av eleverna, 58 %, uppger att de helst gör proven i skolan med papper och penna. 
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Tabell 3:10. Datorn är mest ett redskap för informationsinhämtning för fyrtio procent av eleverna och 

fyrtiotre procent av eleverna som uppger att de använder datorn mest för dataspel och för att lyssna på 

musik. 

 

 
Tabell 3:11. Sextio procent av eleverna anser att datorn är ett bra hjälpmedel för att göra bildspel och film 

samt är ett bra hjälpmedel vid redovisningar inför klasskamrater. Hälften av eleverna anser att program och 

spel som finns i datorn i undervisningssyfte hjälper dem mycket med lärandet. 

 

 
Tabell 3:12. För 69 % av eleverna är det enkelt och smidigt att koppla upp mot nätverket 
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Drygt hälften av eleverna anger att skolarbetet har blivit mer meningsfullt när de kan 

arbeta med datorn i skolan. Femtiofem procent av eleverna anger att de vill använda 

datorn mer för att utvecklas och nå målen. Närmare sextio procent anger att de använder 

datorn på sin fritid. 

 

 
Tabell 3:13. 52 % av eleverna tycker att skolarbetet blivit mer meningsfyllt med dator som redskap, 30 % 

tycker att det inte blivit så. 
 

Hälften av eleverna uppfattar att goda kunskaper om IT är bra för deras framtida yrkesval. 

Sjuttio procent anger att de trivs med att arbeta med datorer och att de utvecklas och lär 

sig med datorn som hjälp. 

 

 
Tabell 3:14. En majoritet, 60 %, känner att de lär sig och utvecklas med hjälp av datorn. En dryg femtedel, 

23 %, känner att det stämmer ganska dåligt eller inte alls med att de lär sig och utvecklas med hjälp av 

datorn. 
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Sammanfattning av Kategori 3. Erfarenhet av digitalt redskap 

 

Nästan hälften av eleverna uppger att de spenderar en till två timmar per dygn i 

genomsnitt på sin fritid per dygn vid datorn med skolarbete, 27 % anger att de spenderar 

fem timmar eller mer av sin fritid per dygn i genomsnitt med datorn. En femtedel, 22 %, 

använder endast datorn till annat än skolarbete under sin fritid. En del, närmare bestämt 

23 % av eleverna uppger att de inte alls arbetar med skolarbete på sin fritid. Likväl 

använder en tredjedel, 35 %, datorn 3-8 timmar per dygn med annat än skolarbete. 

 

Under raster i skolan använder nästan hälften, 45 %, sin dator i snitt per dag i en till två 

timmar. Vid resor till och från skolan använder 14 % sin dator i snitt en till fyra timmar 

under en vecka. Ingen större skillnad avseende frågan hur mycket tid elever lägger på sin 

fritid med att studera oavsett om eleven använder dator eller inte. Slutsatsen är att av de 

elever som studerar under sin fritid använder dessa datorn som redskap i sitt lärande i 

princip alltid. En majoritet av eleverna läser hellre fakta i läroböcker än på bildskärmar 

och gör hellre prov med papper och penna än med datorn. 

 

Ergonomi-Arbetsmiljö. Kategori 4 

Drygt trettio procent av eleverna uppger att de inte har fått någon utbildning kring hur de 

ska arbeta med datorn för att undvika belastningsskador, men femtiotvå procent uppger 

att de har fått denna kunskap. Femtiosju procent uppger även att de fått utbildning om hur 

de ska sitta och arbeta vid en dator för att inte få skador på rygg och axlar. 

 

 
Tabell 4:1. Elevernas kunskap om arbetsställning och ergonomi skiljer sig åt. En del elever har fått 

utbildning och en del har det inte på grund av att eleverna varit borta, inte ännu haft utbildningen, eller så 

har utbildningen prioriterats bort av någon anledning. Eleverna kan dessutom ha glömt av kunskapen de 

fick på utbildningen. 
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Tabell 4:2. 68 % av eleverna växlar inte hand för att variera arbetsställning. 
 

Sexton procent av eleverna anger att de växlar så kallad mushantering mellan vänster och 

höger hand för att få en variation i arbetet med datorn. Tjugosju procent av eleverna anger 

att inredningen i deras hem inte är anpassad till att arbeta med En-till-En datorer.  

 

 
Tabell 4:3. En fjärdedel av eleverna, 27 %, anser att möblerna i deras hem inte är anpassade för arbete med 

bärbara datorer 
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Tabell 4:4. Över hälften av eleverna, 53 %, anger att möblerna i skolan inte är anpassade för arbete med 

bärbara datorer. 
 

Drygt femtio procent av eleverna uppger att skolans inredning inte är anpassad för att 

arbeta med bärbara datorer.  

 

 
Tabell 4:5. 35 % av eleverna anger att arbetsborden inte är tillräckligt stora. 
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Tabell 4:6. 58 % uppger att skolans arbetsbord inte är anpassningsbara. 
 

 
Tabell 4:7. 37 % uppger att skolan inte är utformad så att arbetsställning kan varieras. 
 

 
Tabell 4:8. Drygt sextio procent av eleverna uppger att skolans stolar inte är anpassade för att arbeta med 

datorer i skolan. 
 

De flesta stolar i lektionssalar är inte anpassade och går inte att justera i någon riktning. 
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Tabell 4:9. Tretton procent växlar mellan att sitta ned eller att stå upp när de arbetar med datorn i skolan. I 

flertalet klassrum så är inte arbetsborden höga nog, eller höj och sänkbara för eleven som arbetar där. 

 

 
Tabell 4:10. 61 % av eleverna anser att buller från datorn i skolan inte är störande. 
 

 

 
Tabell 4:11. Hälften av eleverna anser att ventilationen i skolan är tillräcklig vid datorarbete. 
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Tabell 4:12. 55 % anser att det finns tillräckligt med uttag i skolan för att ladda datorerna. 
 

Trettiofem procent av eleverna anger att de i framtiden kan tänka sig att ha ett arbete där 

de dagligen till stor del använder datorn. En klar majoritet, 55 %, anser att det finns 

tillräckligt med uttag i skolan för att ladda datorerna. Det är troligtvis så att det i skolans 

lokaler skiljer sig åt och att resultaten därför varierar. 

 

Sammanfattning av Kategori 4. Ergonomi och arbetsmiljö 

 

Mer än hälften av eleverna elever tycker inte att möbler och inredning i skolan är 

anpassade för att arbeta med dator. På frågor kring om bord och stolar är lätta att anpassa 

och justera så anger hälften av eleverna att det inte är så. Det innebär att det inte är möjligt 

att med hjälp av möblerna justera till en arbetsställning som går att variera och som är 

bekväma (42 %). 

 

Eleverna har möjlighet att växla hand med musen för att förebygga belastningsskador i 

handleden, så kallad musarm. En klar majoritet, 68 % anger att de inte gör så. En del 

växlar ställning mellan att sitta och stå, 13 %, men en klar majoritet, 70 %, gör inte så, 

förmodligen eftersom de flesta lektionssalar inte är anpassade för det. Undersökningen 

visar att det finns behov av nya ergonomiskt anpassade möbler, men även på att utbilda 

eleverna så att se får mer kunskap om vikten att variera arbetsställning och exempelvis 

byta hand när de använder datormusen. 
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Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras studiens metod och resultat var för sig. Därefter följer 

egna tankar och reflexioner, samt möjliga pedagogiska implikationer som kan ge förslag 

till lärare och skolledare inom ramen för ett skolutvecklingsarbete med införandet av En-

till-En-projekt på olika skolor. Uppsatsen avslutas med förslag på vidare forskning inom 

området. 

Metoddiskussion 

För att erhålla data valdes kvantitativ metod med digitala enkäter men avsikten var initialt 

att även genomföra fokusgruppsintervjuer med frivilliga studenter och på så sätt få en 

fördjupad kvalitativ kunskap kring enkätens frågeställningar. Denna intervju 

genomfördes inte, men en sådan skulle kunna ha gett värdefull kompletterande 

information och eventuellt förslag på åtgärder för att förbättra arbetsmiljöproblemen.  

 

I utformningen av en enkät är det viktigt att formulera neutrala frågor på ett sätt som leder 

till svar som motsvarar den information som eftersträvas. Inför denna studies 

genomförande ansågs det viktigt att formulera frågor som inte skulle kunna påverka 

respondenterna till svar i någon särskild riktning. För att få en hög tillförlitlighet i frågorna 

fick kollegor studera enkätens frågor. En del frågor togs bort eller omarbetades eftersom 

feedback och egen reflektion sammantaget visade på en del frågor som irrelevanta och 

andra som tvetydigt formulerade. Vissa frågor utvecklades efter pilotstudiens 

genomförande, allt för att erhålla hög objektivitet, sanningsenlighet och för att få in svar 

med hög validitet (Stukát, 2011). Trots en noggrann genomgång av frågeformuleringar 

och svarsalternativ har vissa frågor fått en felaktig utformning i förhållande till 

svarsalternativet då de har formen av en fråga samtidigt som de svarsalternativ som ges 

motsvarar ett påstående som respondenten i varierande grad ska vara överens med. Inga 

reflektioner eller synpunkter på denna formuleringsmiss framkom i anslutning till 

undersökningstillfällena. Min bedömning är dock att detta inte i någon nämnvärd grad 

har påverkat utfallet. 

 

Att använda datorn vid insamling av material till en enkätstudie kan i många fall innebära 

en effektivisering och rationalisering. Datakraft kan användas för att minimera arbete för 

hand och på så sätt vinna tid i förhållande till om enkätstudien genomförts med 

traditionella postenkäter. Med den kunskapen, och för att utmana mig själv, valde jag att 

genomföra enkäten med stöd av elevernas datorer, Internet och ett enkätsystem från 

DEFGO. För att få tillgång till det digitala enkätsystemet krävdes engagemang, planering 

och handledning. Det visade sig detta system inte hade kapacitet att utföra 

korstabuleringar, utan det krävdes ytterligare manuellt arbete med inmatning i ett annat 

system, Aditrosystemet. Dessa oförutsedda komplikationer medförde mycket extraarbete 

då det krävdes praktisk färdighet i att programmera enkäten och sammanställa resultatet 

med två olika system. Utifrån denna erfarenhet skulle det sannolikt varit enklare och mer 

tidsbesparande att genomföra enkäten traditionellt som en pappersenkät, men då hade 

genomförandet av denna studie inte blivit den utvecklande process som den till slut blev. 
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Indelningen av frågegrupper i enkäten var initialt åtta, dessa omarbetades till fyra 

kategorier för att lättare åskådliggöra resultaten. Det krävs noggranna studier av tidigare 

genomförda undersökningar för att skapa frågor vars svar lätt kan låta sig sammanställas 

i klart definierade kategorier. Denna studie hade vunnit på att frågegrupperna redan från 

början varit mer avvägda och det hade dessutom medfört att arbetsbördan blivit mindre.  

Exempel på mer definierade kategorier skulle kunna vara att inrikta enkäten mot 

hälsoaspekter som sömn, kost och motions- och fritidsaktiviteter för att få en tydligare 

bild av hur mycket tid och i vilken omfattning eleverna ägnar sig åt dessa. 

 

Att tidigt i arbetet reflektera över de möjliga vägar som en undersökningsprocess kan ta 

är en annan viktig lärdom. Initialt hade studien inget uttalat genusperspektiv men under 

arbetets gång växte en insikt fram att genusaspekten var en naturlig del av resultatet. Så 

visade det sig till exempel att vid resultatanalysen av kostvanor sågs en tydlig skillnad 

mellan könen. Om tanken på genusperspektiv hade funnits från början hade mycket 

extraarbete undvikits samtidigt som resultatet sannolikt hade blivit tydligare. 

 

DEFGO programmerades så att det endast skulle vara möjligt att svara på en fråga om 

föregående fråga besvarats. Denna kontrollfunktion fallerade vid den faktiska 

enkätundersökningen och detta medförde att respondenter inte besvarade vissa frågor. 

Erfarenheten från detta är att bortfallet ökat på grund av detta tekniska problem. Det är 

viktigt att ha rutiner för kontroll så att sådana problem inte inträffar, eftersom det medför 

merarbete med att undersöka bortfall samt att det kan påverka studiens trovärdighet och 

reliabilitet (Stukát, 2011; Bryman, 2009; Trost, 2007; Andersson, 2007). Å andra sidan 

finns en risk att en enkät som programmerats med omfattande kontrollfunktioner kan få 

respondenten att avbryta ifyllandet av enkäten om en fråga upplevs som tråkig, inte har 

lämpliga svarsalternativ eller att respondenten inte kan eller vill svara, något som kan leda 

till totalbortfall i stället för internt bortfall (Trost, 2007). 

 

Min avsikt initialt var att ha en helhetssyn i mitt insamlande av information och eftersom 

vanor avseende kost, motion och sömn är liktydigt med hälsoaspekter blev materialets 

omfång mycket stort. Möjligheten att begränsa studien och avgränsa antalet frågor är en 

faktor som allvarligt borde övervägts men å andra sidan hade jag sannolikt inte fått den 

helhetsbild som materialet nu ger. Det blir lättare att förhålla sig till en samling data om 

fråga och syfte är smalt ställda och antalet frågor i enkäten skulle med fördel kunna ha 

reducerats. Det finns en risk med att för många frågor i enkäten leder till att 

respondenterna tröttnar, hoppar över frågor och svarar mindre sanningsenligt, vilket i 

sammanhanget hade varit kontraproduktivt. Samtidigt finns ett värde i att ha ett stort 

material eftersom det då ges möjligheter till att hitta samband och se mönster som annars 

inte skulle vara möjliga att se. En avvägning mellan antalet frågor och dess precision att 

motsvara den sökta informationen skapar sannolikt ett resultat av högre kvalitet. En 

erfarenhet i detta sammanhang är att frågor om exempelvis sömnlängd under skoldagar 

hade kunnat utvecklas ytterligare för att få en högre precision i denna studie. En annan 

erfarenhet är att frågor om sömnvanor under helgerna skulle kunnat tillföra studien 

ytterligare dimension. 

 

Eftersom studiens fokus ligger på datorer och arbetsmiljö, inser jag nu att resultatet i 

kategori 3; hur ungdomarna lär sig med hjälp av datorn, inte svarar mot syfte och 
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frågeställning och därför inte varit till så stor nytta men likväl finns det i denna kategori 

information som är av ett generellt intresse, kopplat till implementeringen av En-till-En i 

skolan. 

 

Inför fortsatta studier om elevers arbetsmiljö och hälsa kopplat till datoranvändning är 

frågan om metoden att använda enkäter är rimlig och adekvat. Slutsatsen är att den 

fungerat relativt bra i denna studie. För att få ytterligare ett perspektiv på problematiken 

kan med fördel fokusgruppintervjuer användas för att kvalitativt kunna följa upp frågor 

och resonemang kopplade till enkätundersökningen. 

Resultatdiskussion 

Flera källor, redovisade i denna uppsats (Unos Uno, 2012; Statens folkhälsoinstitut, 2013; 

Wallskär & Åkerstedt, 2008; Boij, 2010; Tittiranonda et al, 1999; Persson, 2003; Trimmel 

& Bachmann, 2004; Harris & Straker, 2000; Arbetsmiljöverket, 2013) indikerar att en 

stor del ungdomar har hälsoproblem. Flera av dessa studier visar på arbetsmiljörelaterade 

problem för elever som använder datorer i skolan. I denna uppsats redovisas möjliga 

samband mellan hur elever mår och deras datoranvändning. Införandet av datorer i skolan 

har inneburit en stor förändring för både lärare och elever, men eftersom datorerna även 

finns tillgängliga för eleverna i deras hemmiljö, är det inte lätt att värdera om eventuella 

konsekvenser på elevers hälsa kan härledas till datoranvändning i skolan eller i hemmet 

 

I kategorin levnadsvanor framkommer att en dryg tredjedel av eleverna sover mindre än 

7 timmar nästan alla nätter under skolveckan. Resultatet visar även att sömnkvalitén 

påverkas negativt i förhållande till sömnlängden. Mer än 50 % av eleverna, oavsett kön, 

sover mindre än 7 timmar per natt minst 2 till 3 nätter i veckan (Ref. tabell 1:3, 1:4, 

1:5,1:6). Av resultatet framgår dessutom att endast en femtedel (21 %) av såväl killar som 

tjejer alltid sover mer än sju timmar. I studien av gymnasieelevers psykiska hälsa framgår 

att drygt en fjärdedel sover mindre än de behöver nästan varje natt (Boij, 2010). I 

åldersgruppen 16-24 år har en femtedel besvär med sömnen. ”Sömnbristen går ut över 

studieresultaten och skapar också en oroligare och mer irriterad stämning i skolorna”. Allt 

fler elever, främst på högstadiet och på gymnasiet, har koncentrationssvårigheter som kan 

kopplas till sömnbrist, något som rapporteras av såväl lärare som skolsköterskor 

(Wallskär & Åkerstedt, 2008, s.104). Denna studies resultat visar att sömnbrist sannolikt 

ackumuleras under veckan, vilket skulle kunna förklara varför vissa elever är trötta under 

skoldagen och även somnar till under lektioner. 

 

Forskning visar att ungdomar med ett stort intresse av digitala medier såsom online spel 

och Facebook, inte lyssnar till kroppens trötthetssignaler på kvällarna när kroppen 

signalerar behov av sömn. Detta innebär att den biologiska klockan blir tydligt rubbad 

vilket i sin tur medför problem att klara av såväl arbete eller skola som sociala relationer 

och som dessutom inducerar stress och försvårar avkoppling (Wallskär & Åkerstedt, 

2008). Tabell 1:4 och 1:5 visar att en femtedel av respondenterna regelbundet somnar 

under lektioner, samt tabell 2:13 visar att 25 % upplever irritation, blir på dåligt humör, 

tappar fokus, koncentration och uppmärksamhet 2 till 3 gånger i veckan eller oftare.  
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Elever som är trötta och somnar på lektioner är i sig ett arbetsmiljöproblem för både dem 

själva och för deras lärare. Det är dessutom slöseri med skattemedel, eftersom man kan 

anta att elever inte tillgodogör sig någon utbildning när de är så trötta att de somnar. Det 

är inte nödvändigtvis elevernas sömnvanor som gör att de inte kan hålla sig vakna.  Andra 

faktorer såsom dålig ventilation eller för hög temperatur kan orsaka trötthet. En hög buller 

och ljudnivå i klassrummet medför stress och vilket efterhand ger en ökad trötthet. 

Sömnighet kan även bero på att läraren inte är förberedd eller har planerat lektionen på 

ett stimulerande och intressant sätt. Oavsett vilken anledningen är så är det viktigt att 

identifiera källan och orsaken till trötta elever i skolan, eftersom det annars blir svårt att 

påverka elevernas förmåga till lärande och utveckling. Problemet är på sikt av stor 

strategisk betydelse, eftersom skolan i Sverige riskerar att producera elever som i en 

internationell jämförelse inte kan konkurrera med elever från omvärlden. Detta kan 

medföra att landet tappar i konkurrenskraft i jämförelse med andra länder, vilket kan få 

som följd att välfärden på sikt kan äventyras om inte kvalificerad arbetskraft kan skapas 

på andra sätt. 

 

Undersökningen visar att mellan en femtedel och en fjärdedel av eleverna upplever besvär 

med rygg, nacke när de arbetar med dator (se tabell 2:1, 2:2, 2:13). Det kan bero på flera 

orsaker. En kan vara att eleverna inte har tillräcklig kunskap i hur man ska arbeta med 

datorer, eller att arbetsstationen ur ett ergonomiskt perspektiv är undermålig och inte 

möjliggör för eleven att justera arbetsbord och stolar. Möjligheter till att växla 

arbetsställning till en ståendeposition kan vara begränsad. Besvär med nacke och rygg 

kan också bero på att elever är trötta när de kommer till skolan och därför väljer en 

ogynnsam arbetsställning såväl när de arbetar med datorn som när de sitter i en 

föreläsningssal. En undersökning från Australien visar att eleverna använde datorn i flera 

olika ställningar såsom sittandes i sängen med benen i kors, liggandes på golvet och 

stående med datorn vilande i handen (Harris & Straker, 2000). En konsekvens av detta 

kan bli att eleverna debuterar i arbetslivet med muskel- och skelettskador. 

 

Av den australienska studiens resultat framgår att sextio procent av ungdomarna upplevde 

besvär och obehag från rygg, nacke, axlar och handleder vid användning av dator (Harris 

& Straker, 2000). Resultaten från denna studie påvisar en klart lägre andel av elever med 

dessa problem. Likväl förekommer besvären i en sådan omfattning att det är intressant att 

påvisa dem och att det vore önskvärt att genomföra förändringar som minskar 

besvärsbilden och generar en bättre hälsa. Problem med rygg och nacke uppmärksammas 

i flera undersökningar och dessa kan förmodas öka i omfattning när eleverna går vidare i 

arbetslivet om inte motåtgärder vidtas såsom exempelvis utbildning i ergonomi. Ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv är det intressant att minska besvär med rygg och nacke 

eftersom de medför sjukskrivningar och personligt lidande för många. Undersökningen 

av gymnasielevernas psykiska hälsa från 2010 visar att det var vanligt förekommande att 

eleverna hade psykosomatiska besvär såsom huvudvärk, rygg- och nackbesvär, 

nedstämdhet, irritation och nervositet. ”Ungefär hälften (51 %) hade besvär en gång i 

veckan eller oftare” (Boij, 2010, s. 4). 

 

I studien från Australien undersöktes elever mellan tio till sjutton år. Den visar att drygt 

sextio procent upplevde problem och besvär kopplade till att bära med sig datorn på grund 

av dess tyngd. (Harris & Straker, 2000). I detta sammanhang har teknikutvecklingen varit 
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positiv eftersom datorerna blivit lättare, det kan även vara så att i undersökningsgruppen 

deltog ungdomar och barn som var betydligt yngre än de som deltagit i denna studie och 

därmed fysiologiskt inte lika utvecklade. Föreliggande studie visar att drygt hälften anser 

att det fungerar bra att bära med sig datorn till och från skolan. En tredjedel av eleverna 

bär datorn i ryggsäcken och belastar därmed ryggen med en jämn fördelning av vikten på 

båda axlarna. 47 % av eleverna bär datorn så att ena sidan av kroppen utsätts för 

belastning, vilket på sikt kan leda till besvär med ryggen. Detta styrker ytterligare 

elevernas behov av utbildning i ergonomi och arbetsmiljö. 

 

Denna studie visar att majoriteten av eleverna anser att möblerna och inredningen i skolan 

inte är anpassade för datorer (Se tabell 4:4, 4:6, 4:8 ). I en satsning på En-till-En datorer 

är det viktigt att genomföra förändringar ur ett helhetsperspektiv, eftersom förändringen 

omfattar mer än just datorer. För att kunna få ut en optimal effekt av den betydande 

investering som En-till-En projektet innebär krävs satsningar inom många områden. Ett 

område är att införskaffa ergonomiskt anpassade möbler som medger individuell 

justering. Möjlighet till att exempelvis växla mellan sittande och stående ställning skulle 

gynna elevernas förmåga till att inhämta kunskap eftersom kroppen behöver omväxling 

vilket även forskning påvisar. Regelbundna mikropauser och raster med inslag av 

stretching har i studier visat minska förekomst av fysiska besvär samt skapa en ökad 

produktivitet (Tittiranonda et al, 1999; Arbetsmiljöverket, 2013). Dessa förbättringar 

kräver varierande åtgärder såsom bland annat inköp av nya möbler, förändrad 

schemaläggning av lektionstid men också utbildning av lärare och elever. Mot bakgrund 

av detta och eftersom en stor del av Sveriges kommuner redan har implementerat En-till-

En projektet eller står i begrepp att göra det vore det önskvärt om ansvariga politiker och 

tjänstemän anlade ett helhetsperspektiv på satsningen. Genom att genomföra En-till-En 

på ett systematiskt och långsiktigt sätt kan allmänna resurser användas så att såväl elevers 

och lärares arbete som deras hälsa och arbetsmiljö gynnas. 

Egna tankar och reflektioner 

För att kunna förändra ett beteende krävs normalt kunskap och motivation. Med kunskap 

kan förändring ske till något som kan skapa bättre förutsättningar fören god hälsa. 

Införandet av elevdatorer har till stor del förändrat förutsättningarna för elevernas 

skolgång och kunskapsinhämtning. Upplevs kunskapen relevant tar elever den till sig. En 

så stor förändring i skolans värld, som att elever ska ha en egen dator måste noggrant 

analyseras och ett helhetsperspektiv måste antas för att investeringen som En-till-En 

innebär verkligen skapar positiva mervärden för en majoritet av eleverna. I detta 

sammanhang är lärarens roll extra viktig. 

 

Att vara lärare innebär att ha påverkan och inflytande på elever och det är med tanke på 

detta särskilt viktigt att ha en ödmjuk inställning till uppdraget. Lärarens uppgift är att 

undervisa, handleda, stimulera och engagera så att eleven kan tillgodogöra sig största 

möjliga kompetens för att lösa framtida uppgifter med bibehållen hälsa. Genom att vara 

ett gott föredöme i arbetsmiljöfrågor, kan lärare bidra med goda exempel och på så sätt 

inspirera eleverna till att själva vidare i yrkeslivet, skapa förutsättningar till en god hälsa. 

Införandet av digitala läromedel i skolan ställer krav på hur eleverna tillgodogör sig 
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kunskapsinhämtning och på vilket sätt de använder datorn som redskap för lärande. Det 

ställer också krav på lärarna att kontinuerligt föra in etiska perspektiv om vad som är 

lämpligt eller inte och att följa upp hur eleverna tillämpar värdegrundsfrågor i sitt arbete. 

I detta sammanhang har även övriga vuxna i ungdomarnas närhet, i synnerhet 

vårdnadshavare, ett stort ansvar i att främja mental utveckling och mognad. För att lyckas 

accelerera barn och ungdomars moraletiska utveckling krävs att både hem och skola 

samverkar utifrån ett värdegrundsperspektiv. Det krävs engagemang av både personal i 

skolan och från föräldrar för att motverka kränkningar och nättrakasserier. Datorn som 

redskap i skolan skapar oerhörda möjligheter och positiva mervärden, men i fel händer 

och med destruktiva syften, är datorn ett vapen som kan medverka till mänskliga 

tragedier. 

 

Ett annat viktigt föredöme är således föräldrarna. Hela samhällsutvecklingen tenderar mot 

att människor förväntas vara ständigt uppkopplade och att vi via sociala medier som 

exempelvis Twitter och Facebook snabbt kan få tillfredställelse av vårt bekräftelsebehov. 

Många vuxna har själva sömnbrist vilket medför problem eftersom det är de vuxna som 

ska sätta gränser och vara förebilder, genom att föregå med goda exempel, för ungdomar 

och barn. Ur ett föräldraperspektiv tar det tid och energi att ständigt vara tillgänglig, 

uppkopplad och aktiv i spel och sociala nätverk. En del av den tiden och energin lades 

tidigare, före den digitala revolutionen, troligtvis på att vara en mer närvarande förälder, 

en bättre förebild med större möjligheter att därmed fostra sina barn och tillgodose 

behoven av tillräcklig sömn och hemlagad mat på rutinmässiga tider. Om vuxna abdikerar 

från sin vuxenroll är utvecklingen för deras barn och för samhället i sin helhet, i stor fara. 

 

För att belysa arbetsmiljöproblem och för att öka motivationen och engagemanget hos 

ungdomar i gymnasieålder för att ha möjlighet att studera i en demokratisk skola, i ett 

demokratiskt land, samt för att koppla historien till nutid och framtid borde det därför 

vara ett obligatorium att läsa en kurs om mänskliga rättigheter och värdegrund.  I en sådan 

kurs skulle gymnasielever med fördel kunna ingå i ett volontärarbetsprojekt och 

exempelvis praktisera i slumområden i ett utvecklingsland och genomföra ett studiebesök 

vid ett koncentrationsläger från andra världskriget. 

 

Denna studie leder till att nya frågor skapas, som exempelvis vad som krävs för att 

förbättra hälsan för elever och på vilka sättförändringar i skolans miljö kan 

implementeras. En enkel men initialt kostsam förändring är att det systematiskt bör 

investeras i den fysiska arbetsmiljön. Det borde även investeras i utbildning för både 

elever och lärare så att kunskapen ökar och på så sätt på sikt förbättra den fysiska, 

psykiska, organisatoriska och psykosomatiska arbetsmiljön för alla i skolan. Elevernas 

hälsa måste ses ur ett långsiktigt helhetsperspektiv. Hem och skola måste samverka för 

att på flera sätt kunna möta framtidens krav och producera elever som med goda 

kunskaper och utmärkt hälsa, kan erhålla sysselsättning och därigenom bidra till landets 

fortsatta demokratiska utveckling och välstånd. 
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Pedagogiska implikationer 

Varje skola är unik och problemen vad avser arbetsmiljö skiljer sig från olika kommuner 

och skolor. För att få kunskap om hur elevernas hälsotillstånd är bör det inom varje 

kommun genomföras regelbundna undersökningar. Utbildning i arbetsmiljö och i hur 

man skapar och upprätthåller en god hälsa på lång sikt är förslag på åtgärder. Vidare ska 

rutiner som förebygger, följer upp och ger möjlighet till att påverka arbetsmiljön 

utvecklas. Vad som krävs är att problemet uppmärksammas och att det prioriteras. Det är 

av vikt att utbildning påbörjas redan i grundskolan och att den efterhand stegras så att det 

blir en naturlig del för ungdomar att reflektera kring och fundera ut kreativa lösningar på 

arbetsmiljöproblem. 

Vidare forskning 

I denna studie framkommer många intressanta delar som med framgång skulle kunna 

vidare undersökas. Några områden som är intressanta att belysa är: 

 

Vissa elever uppvisar bristande intresse, engagemang och motivation. Hur når vi dessa 

elever och hur påverkar vi dem så att de utvecklas och blir anställningsbara på framtidens 

arbetsmarknad? 

 

Hur kan skolan utvecklas för att möta arbetsmarknadens framtida behov av kvalificerad 

arbetskraft?  

 

Hur kan arbetsmiljön i skolan förbättras när skolan digitaliseras med En-till-En datorer? 

 

Nätmobbing är ett annat problemområde som är aktuellt i både skola och samhälle. Hur 

motverkar vi nätmobbing och hur skapar vi en skola där värdegrunden efterlevs och 

respekteras? 
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Bilaga 1 Enkät 

Examensarbete elevdatorer, hälsa och arbetsmiljö. 

Jag genomför en studie som syftar till att undersöka på vilket sätt införandet av elevdatorer 2011 

har påverkat elevers hälsa och arbetsmiljö vid Gymnasium Skövde Kavelbro. Undersökningens 

resultat ska förhoppningsvis ligga som grund i det förbättringsarbete som sker kontinuerligt i 

skolan. Det är i detta sammanhang ytterst viktigt att få ta del av elevernas erfarenheter i dessa 

frågor.  

Du är utvald att besvara enkäten genom att du är gymnasieelev som har använt en bärbar dator i 

dina studier under läsåret. Det är viktigt att du svarar så uppriktigt som du kan på frågorna i 

denna enkät för att bidra till att förbättra arbetsmiljön för dig och dina skolkamrater. 

Frågorna tar ca:15 till 20 minuter att besvara. Ditt deltagande är anonymt och svaren presenteras 

endast i gruppform. Det gör att ingen kan identifiera hur du har svarat på enskilda frågor. 

Efter enkätens genomförande är det betydelsefullt att låta några elever ur varje klass träffas 

frivilligt i kafeterian för en fika. Då kan ytterligare frågor ställas till er som utvecklar vad som 

framkom i enkätstudien. Intervjun sker under en halvtimma i grupp. Om du är intresserad så 

fyller du i namn och mobilnummer i slutet av enkäten, så kallar jag slumpmässigt elever till en 

intervju med fika via sms. Har du lektion så ordnar jag ledighet för dig under intervjun. Tack på 

förhand. 

Du kommer att få svara på ett antal frågor och påstående i enkäten. Markera med ett 

kryss i den ruta som stämmer bäst med din uppfattning. 

A. Det handlar om dig och din skola 

 

1. Är du tjej eller kille? 

 

Bakgrundsfakta, svaren besvaras med ja eller nej 

 

2. Kan du koppla upp dig på Internet i ditt hem? 

3. Kan du koppla upp dig på Internet när du reser till och från skolan? 

4. I vilken kommun gick du grundskolans årskurs 9? 

Skövde 

Falköping 

Tidaholm 

Skara 

Hjo 

Karlsborg 

Tibro 

Mariestad 

Annan 
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5. Vilket program går du i? 

Barn och fritidsprogrammet 

Byggprogrammet 

Energiprogrammet 

Fordonsprogrammet 

Hantverksprogrammet 

Hotell- och restaurangprogrammet 

Industriprogrammet 

Omvårdnadsprogrammet 

 

B. Det handlar om din hälsa, så som dina mat-, sömn-, motions- och datorvanor. 

Här följer några frågor om dina matvanor. 

Hur ofta:  Svaren anges: 

6. Äter du frukost? varje dag 4-6 dagar  2-3 dagar  mer sällan aldrig 

   I veckan i veckan 

7. Äter du lunch? 

8. Äter du middag? 

9. Äter du mellanmål/ fika under förmiddagen? 

10. Äter du mellanmål/fika under eftermiddagen? 

11. Äter du mellanmål/kvällsmacka efter klockan 19 på kvällen? 

12. Äter du någon måltid eller mellanmål när du sitter vid datorn?  

 

Här följer några frågor om dina sömnvanor. 

 

Hur många nätter under skolveckan (söndag – torsdag) sover du mindre än 7 timmar? 

Svaren anges: Ingen natt 1 natt 2-3 nätter nästan alla nätter 

13. Händer det att du somnar framför datorn? 

14. Händer det att du somnar under resan till och från skolan? 

15. Händer det att du somnar/ tar en tupplur under raster i skolan? 

16. Händer det att du somnar till/ nickar till under lektioner? 

Svaren anges: 

Varje dag 

2-3 gånger i veckan 

4-6 gånger i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 
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Hur har din sömn varit generellt den senaste månaden  

(god = sover sammanhängande utan avbrott, vaknar utvilad) 

Mycket god 

Ganska god 

Varken god eller dålig 

Ganska dålig 

Mycket dålig  

 

Här följer några frågor om dina motionsvanor. 

 

17. Hur ofta brukar du på din fritid röra på dig minst en halvtimme? 

18. Hur ofta tränar du på din fritid så mycket att du bör duscha efteråt? 

19. Hur ofta skulle du vilja träna på din fritid minst en halvtimme? 

Svaren anges 

Varje dag 

2-3 gånger i veckan 

4-6 gånger i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

 

Här följer några frågor om dina datorvanor 

Hur ofta har du haft följande besvär som du förmodar kan kopplas till datoranvändning? 

20. Ont i nacken 

21. Ont i skuldror 

22. Ont i ryggen 

23. Ont i armar 

24. Ont i axlar 

25. Ont i händer 

26. Ont i handleder (musarm) 

27. Ont i magen 

28. Besvär från muskler och leder  

29. Besvär med synen (svårt att fokusera, sveda, gruskänsla, ljuskänslighet) 

30. Huvudvärk 

31. Haft besvär med att sova 

32. Haft besvär med domningar eller stickningar exempelvis i händer eller fötter 

33. Känt dig nere 

34. Varit irriterad eller på dåligt humör 

35. Känt dig nervös 

36. Känt dig yr 

37. Tappar du fokus, uppmärksamhet och koncentrationsförmågan 

38. Upplever du ökad trötthet 
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Svaren anges: 
Varje dag 

2-3 gånger i veckan 

4-6 gånger i veckan 

Någon gång i månaden 

Mer sällan eller aldrig 

 

 Datorn bär du med dig till och från skolan. Jag bär datorn för det mesta: 

39. I ryggsäcken, på ryggen med båda bärselarna om varje axel när jag förflyttar mig. 

40. I en väska som jag håller i handen  

41. I en väska/ryggsäck på min ena axel  

42. Jag lämnar datorn oftast hemma eller i skolan 

Annat sätt: Text ruta 50 ord Fritext 

 

Frågor som handlar om hur mycket tid du tillbringat vid datorn under skolåret 2011-12. 

Svaren är graderade med 0, 1-2, 3-4, 5-8, 9-12 mer än 13 timmar. 

 Ungefär hur många timmar: 

43. Varje dygn använder du i snitt datorn på din fritid? 

44. Varje dygn använder du i snitt datorn på din fritid med skolarbete? 

45. Varje dygn använder du i snitt datorn på din fritid med annat än skolarbete? 

46. Använder du i snitt datorn under en skoldag? 

47. Använder du i snitt datorn under en skoldag med skolarbete? 

48. Använder du i snitt datorn under en skoldag med annat än skolarbete? 

49. Använder du i snitt datorn under en skoldag när du har raster? 

50. Använder du i snitt datorn när du reser till och från skolan varje vecka? 

51. Av din fritid lägger du i snitt ner på skolarbete varje vecka? 

52. Av din fritid lägger du i snitt ner på skolarbete där du använder dator varje vecka? 

53. Av din fritid använder du i snitt datorn för nöjen och privata saker varje vecka? 

54. Varje vecka använder du i snitt datorn i kärnämnen (exempelvis mattematik, svenska, 

engelska)? 

55. Varje vecka använder du i snitt datorn i karaktärsämnen (yrkesämnen)?  
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C. Du går i gymnasiet och har en dator sedan skolstarten 2011. Dina erfarenheter om 

datorer, hur de används och hur man lär sig är viktiga. Du har fått en dator i samband 

med skolstarten 2011, frågorna handlar om dig och datorn.  

 

Svaren är graderade med: 

Stämmer helt och hållet. 

Stämmer ganska bra. 

Stämmer ganska dåligt. 

Stämmer inte alls. 

På Internet hittar jag ofta hemsidor med texter och exempel på hur man använder program som 

jag lär mig mycket av. 

56. Jag lär mig använda datorn genom instruktioner från lärare. 

57. Jag lär mig använda datorn genom att arbeta på egen hand. 

58. Jag lär mig datorn hemma med hjälp av förälder. 

59. Jag lär mig använda datorn med hjälp av en kompis 

60. Jag lär mig mycket som är viktigt att kunna om datorer och IT av mina kamrater i skolan. 

61. Jag lär mig använda datorn genom att arbeta på egen hand hemma. 

62. Jag läser hellre fakta ur en lärobok än att läsa på en bildskärm. 

63. Den som är duktig på datorspel är också duktig på datorer. 

64. För mig är datorn ett bra hjälpmedel i skolan under lektioner med kärnämnen 

65. För mig är datorn ett bra hjälpmedel i skolan under lektioner med yrkesämnen 

66. Jag använder datorn mest till skolarbete när jag är i skolan 

67. Jag använder datorn mest för att kommunicera via epost, blogg eller chatt. 

68. Om jag behöver ladda datorn med ström så går det enkelt i skolan. 

69. Det finns tillräckligt med jordade uttag för att ladda datorns batteri 

70. Jag använder datorn mest för att söka efter information på exempelvis Wikipedia 

71. Jag använder datorn mest för nöjen såsom att spela dataspel eller lyssna på musik. 

72. Jag tror att det är viktigt att ha goda kunskaper om datorer och IT i mitt framtida yrke. 

Ny sida! 
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Svaren är graderade med: 

Stämmer helt och hållet. 

Stämmer ganska bra. 

Stämmer ganska dåligt. 

Stämmer inte alls. 

 

73. Jag trivs bäst med att använda datorn självständigt i skolan 

74. Jag tycker datorn är ett bra hjälpmedel i grupparbeten 

75. Jag tycker det är kul att redovisa med hjälp av datorn inför klassen 

76. I skolan går det lätt och smidigt att koppla upp mig på Internet 

77. Jag trivs med att göra bildspel eller film med hjälp av datorn 

78. Jag lär mig mycket med hjälp av datorn och de program/spel som vi fått i skolan 

79. Jag har lätt för att vara koncentrerad när jag arbetar med datorn 

80. I min klass har vi en Facebook grupp som jag får mycket skolrelaterad information via. 

81. Jag känner att jag har stor nytta av datorn i skolan under lektioner med kärnämnen 

82. Jag känner att jag har stor nytta av datorn i skolan under lektioner med yrkesämnen 

83. Jag antecknar helst under lektioner med hjälp av min dator 

84. Jag antecknar helst under lektioner med hjälp av penna och papper 

85. Jag trivs inte bra med att använda datorn för att göra prov i skolan 

86. Att resa till och från skolan med datorn fungerar bra för mig 

87. Proven i skolan gör jag helst med papper och penna 

88. Jag har nytta av skolans lärplattform fronter tillsammans med datorn 

89. Jag känner mig trygg med datorn i skolan under lektioner och raster 

90. Jag får den hjälp jag behöver av lärarna när datorn krånglar 

91. Skolarbetet känns mer meningsfullt när jag har en dator 

92. Jag blir ofta stressad när jag ska lösa skoluppgifter med datorn i skolan 

93. Jag trivs bra med att använda datorn. 

94. Jag känner att jag lär mig och utvecklas med hjälp av datorn. 

95. Jag använder gärna skoldatorn även på min fritid. 

96. Jag vill använda datorn mer under lektioner för att utvecklas och nå målen 

Text ruta max 50 ord/ komplettera med synpunkter Fritext 
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D. Det handlar om datorer och arbetsmiljön. 

 

Svaren är graderade med: 

Stämmer helt och hållet. 

Stämmer ganska bra. 

Stämmer ganska dåligt. 

Stämmer inte alls. 

 

97. Har du i skolan fått kunskap om hur man ska sitta och arbeta med en dator för att inte få 

belastningsskador? 

98. Har du fysiska besvär med att använda datorn som gör att du inte använder den så mycket 

som du skulle vilja 

99. Har du psykiska besvär med att använda datorn som gör att du inte använder den så mycket 

som du skulle vilja 

100. Har du datorrelaterade besvär som påverkar ditt dagliga liv och dina dagliga sysslor 

101. Kan du tänka dig att arbeta på en arbetsplats där du använder dator som arbetsredskap hela 

dagar 

102. Tycker du att möbler och inredning i skolan anpassad för elever och arbete med laptops 

103. Tycker du att möbler och inredning i ditt hem anpassad för elevdatorer 

104. Har du kunskap om hur du ska sitta och arbeta vid en dator för att inte få skador på 

exempelvis rygg och axlar 

105. Använder du kortkommandon via tangentbordet regelmässigt i stället för att peka med 

datormusen 

106. Växlar du mellan vänster och höger hand för att få en ökad variation i arbetet med 

datormusen 

107. Växlar du mellan att sitta och stå när du arbetar vid datorn i skolan för att variera din 

arbetsställning 

108. Upplever du besvär av buller från datorn som störande i skolan. 

Text ruta max 100 ord/ komplettera med synpunkter 

 

E. Bildskärm och tangentbord 

 

Svaren är graderade med: 

Stämmer helt och hållet. 

Stämmer ganska bra. 

Stämmer ganska dåligt. 

Stämmer inte alls. 

 

109. Är din dators tangentbord lätt att läsa av och utformad så att användningen underlättas? 

110. Är din dators bildskärm lätt att läsa av och utformad så att användningen underlättas? 

111. Är din dators bildskärm fri från besvärande flimmer och annan instabilitet? 

112. Är ljusstyrkan på din dators bildskärm enkel att justera och anpassa till den omgivande 

miljön? 
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F. Belysning och synförhållanden i skolans lokaler när du arbetar med datorn 

113. Är den allmänna belysningen i skolan anpassad så att det går att bra att läsa och arbeta med 

datorn? 

114. Uppkommer besvärande bländning och reflexer från den omgivande miljön när du arbetar 

vid datorn i skolan? 

115. Är det i skolans lokaler lätt att justera fönster med justerbar anordning för avskärmning av 

sol och dagsljus (persienner, draperier, gardiner) när du arbetar med datorn? 

 

G. Arbetsställningar och arbetsrörelser i skolans lokaler när du arbetar med datorn 

116. Är skolan utformad och utrustad så att du kan inta bekväma arbetsställningar samt variera 

arbetsställningar och arbetsrörelser under lektioner? 

117. Är skolans arbetsbord tillräckligt stora så att en flexibel placering av dator och datormus 

eller annat dokument och övrig utrustning är möjlig? 

118. Är skolans arbetsbord så stort att den som arbetar med datorn kan avlasta armar och händer 

på bordsytan? 

119. Är skolans arbetsbord anpassningsbart till elevens kroppsmått så att arbetshöjden blir 

lämplig?  

120. Är skolans stolar stadiga och ger de möjlighet till rörelsefrihet och en bekväm 

arbetsställning.? 

121. Är sitsen och ryggstödet på skolans stolar lätta att ställa in? 

122. Är skolans stolar reglerbara i höjdled och kan ryggstödet vinklas? 

 

H. Skolanslektionsalar och termiskt klimat när du arbetar med datorn.  

123. Är lektionsalarnas temperatur lagom varma för dig under lektioner? 

124. Är luftfuktigheten i skolans lektionsalar lagom för dig?  

125. Är luftrörelserna och ventilationen tillräcklig i skolans lektionsalar när du arbetar med 

datorn? 

 

Har du något övrigt att tillägga som kan ha betydelse för undersökningen 

Svar i textruta max 500 ord Fritext 

Tack för att du deltagit och svarat på frågorna i denna enkät som syftar till att förbättra 

arbetsmiljön och hälsan för elever i skolan. Är du intresserad av att delta i en grupp intervju 

kopplat till studien vänligen ange namn och telefonnummer samt epost i rutan nedan, så 

återkommer jag med information och tidpunkt för intervju. 

Vänligen, 

Patrik Gustafsson 

Lärare vid Kavelbrogymnasiet och student vid Högskolan i Skövde 

 

Jag kan tänka mig att medverka i en fokusgruppintervju  

Ja,  namn, epost,  mobiltelefonnummer 

Nej. 


