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Hej!

I slutet av höstterminen 2009 och i början av vårterminen 2010 svarade ni elever i 
Östersunds skolor på en enkät. Den handlade om skolans arbetsmiljö, hur ni mår och 
lite om era levnadsvanor. Alla skolor med elever i klass 6-9 i deltog, med undantag av 
tre friskolor. 

Här kommer en rapport till er med några av resultaten från den enkäten. 
Som ni kanske kommer ihåg var det många frågor och vi kan inte visa alla just här. 
Om det finns någon särskild fråga du är intresserad av kan du kontakta mig så kan 
jag ta fram den. 
 
Visa gärna den här rapporten för dina föräldrar också och diskutera resultaten med 
dem. 

Kommer du på något du vill lägga till eller berätta för oss som forskar om skolan 
kan du kontakta mig. 
Telefonnumret är 14 85 41 (dagtid) eller 0732 75 48 87 (kvällstid). 
E-postadressen är: katja.gillander-gadin@miun.se

Nästa år kommer ni att få möjlighet att svara på ett nytt frågeformulär.  
Då hoppas vi att alla ni som har svarat den här gången vill vara med igen. 
Om många väljer att besvara frågorna kommer det att vara värdefullt för 
forskningen om skolelevers hälsa och välbefinnande.

Tack än en gång för att du svarade på alla frågor!

Med vänliga hälsningar,

Katja Gillander Gådin



Varför gör vi den här studien?
Anledningen till att vi har ställt alla frågor till er är att vi arbetar för att 
alla ska må så bra som möjligt i skolan. Resultaten ska förhoppningsvis 
kunna vara till hjälp för er elever och personalen på era skolor när ni 
tillsammans arbetar för en bra arbetsmiljö.

Den enkät som ni har svarat på har vi delat ut för att förstå mer om 
vad som kan påverka er hälsa. Den har mest handlat om hur ni har det i 
skolan men den innehöll också en hel del andra frågor som vi vet kan ha 
betydelse för hur ni mår.

Fakta

Det finns många rapporter som visar att 
barns och ungdomars hälsa inte är så 
bra som den borde vara. 

Regeringen har därför bestämt att några 
kommuner i landet ska få möjlighet att 
arbeta fram metoder för att barns och 
ungdomars hälsa ska kunna bli bättre. 

Östersunds kommun var en av sex kom-
muner i Sverige som har fått möjligheten 
att arbeta med detta under tre år.Vilka har varit med 

i studien?
Elever från tio skolor i årskurs 6-9 har varit med och svarat på enkäten. 
Den skickades ut via en e-postlänk till 2098 elever. Det var frivilligt att 
svara på enkäten men de allra flesta elever valde att vara med. Tabell 1 
visar hur stor andel av eleverna på de olika skolorna har deltagit i studien. 

Tyvärr var de en del elever som valde att inte svara seriöst på frågorna. 
Det är ganska lätt att se vilka de är så då har vi tagit bort deras svar. 
Av dem vi tog bort var de flesta killar. Av dem som inte svarade på alla 
frågor i enkäten var det också mest killar. 

Svarsfrekvensen blev totalt 77,3 procent  (794 killar och 828 tjejer).

Tabell 1
Andel elever på de 10 skolorna 
som har svarat på enkäten (%)

Hur redovisas resultaten?
För att du lättare ska förstå resultat som presenteras 
i rapporten börjar jag med att påminna dig om hur det 
gick till när du svarade på frågorna. Efter varje fråga 
fanns olika svarsalternativ. På de allra flesta fick du 
välja mellan:

• alltid
• ofta
• ibland
• sällan
• aldrig

Efter varje fråga fick du fylla i det svar som du tyckte 
stämde bäst för dig. I figurerna som följer har jag valt 
att visa hur stor andel av er som har svarat att ni ’alltid’ 
eller ’ofta”’har upplevt olika saker. 

När man visar andelar av elever som svarat en viss sak 
måste man tänka på ett annat sätt än när man talar om 
hur många det är som svarat en viss sak. Jag ska ge ett 
exempel:

Exempel:
Om det är 20 procent som svarat att de alltid eller ofta 
har ont i huvudet betyder det att 20 elever av hundra, 
eller en elev av 5 svarat så. I en klass på 20 elever 
betyder det att fyra elever har svarat att de alltid eller 
ofta har ont i huvudet.

Jag har delat in frågeområdena i 
• Hälsofrågor 
• Inflytande
• Krav
• Stöd från lärare
• Kamratrelationer
• Trakasserier
• Levnadsvanor

I slutet av rapporten finns mer information för dig 
som vill veta mer om läroplan och lagar.
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Skola          Procent

• Kastalskolan  81
• Lugnviksskolan  85
• Parkskolan  70
• Storsjöskolan  79
• Torvallaskolan  60
• Treälvsskolan  90
• Vallaskolan  83
• Ängsmogården  72
• Österbergsskolan 91
• Friggaskolan  67

Om man räknar ut hur många procent (%) 
det är som har svarat ’alltid’ eller ’ofta’ på 
en fråga blir det lättare att jämföra olika 
grupper, t ex hur svaren skiljer sig åt mellan 
de olika skolorna, olika årskurser eller hur 
tjejer och killar har svarat.



Hälsofrågor

Vi börjar med att titta lite på hur ni svarat att ni mår

Figur 1 visar att ungefär var femte tjej i årskurs 7-9 alltid eller ofta har huvudvärk jämfört med var 
fjortonde kille. 
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Figur 1
Andel elever som svarat att de ’alltid’ eller ’ofta’ 
har ont i huvudet det senaste halvåret (procent). 
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Figur 2
Andel elever som svarat att de ’alltid’ eller ’ofta’ 
har känt sig ledsen det senaste halvåret (procent).

Ni fick svara på många frågor om hur ni mår. Figuren nedan visar ett sammanslaget mått på åtta av 
frågorna i enkäten (huvudvärk, ont i magen, känt dig ledsen, känt dig spänd, svårt att sova, yr i huvudet, 
svårt att koncentrera dig och dålig aptit). 
Staplarna visar hur fördelningen ser ut mellan årskurser och mellan tjejer och killar för den fjärdedel som 
mår sämst. 
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Figur 3
Fördelning av den fjärdedel elever som svarat att de 
mådde sämst utifrån åtta olika hälsofrågor1 (procent).

1 Huvudvärk, ont i magen, känt dig ledsen, känt dig spänd, svårt att sova, 
yr i huvudet, svårt att koncentrera dig och dålig aptit.
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                                                 Hälsofrågor

När man pratar om elevers hälsa glömmer man ofta bort att de allra flesta elever ofta mår ganska bra. 
Här kommer några frågor som visar hur ni har svarat på mer positivt ställda frågor.

Några av frågorna i figur 4 har en negativ utveckling under skolåren, framförallt för tjejer. I årskurs sex är 
det 77 procent av killarna och 73 procent av tjejerna som alltid eller ofta känner sig friska. 
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I årskurs nio är det 81 procent av 
killarna och 59 procent av tjejerna 
som känner sig friska. 

Det är 68 procent av killarna som 
alltid eller ofta känner sig lugna 
och avslappnade under det senaste 
halvåret jämfört med 45 procent 
av tjejerna. 

Det är också många fler killar som 
känner att de har mycket energi i 
årskurs nio jämfört med tjejerna 
(72 jämfört med 48 procent). 

I årskurs sex var motsvarande 
siffror 75 procent för killar och 69 
procent för tjejer.

En annan mer positivt riktad fråga (Figur 5) hand-
lade om ni tycker att ni duger precis som ni är. Där 
skiljer det ganska mycket mellan killar och tjejer. 
Mer än fyra av fem killar tycker att de alltid eller 
ofta duger som de är jämfört med två tredjedelar av 
tjejerna.

Figur 4
Andel elever i åk 6-9 som svarat  ’alltid’ eller ’ofta’ på de 
positivt ställda frågorna (procent).
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Figur 5
Andel tjejer och killar i åk 6-9 som tycker att de 
’alltid’ eller ’ofta’ duger precis som de är (procent). 
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Hälsofrågor

På en fråga fick ni kryssa i en bild av en stege. Tio motsvarade det bästa liv du kan tänka dig och 0 det 
sämsta. De allra flesta elever som låg på den positiva sida kryssade i 6 eller högre. Man brukar använda 
stegen som mått på livskvalitet. 

Figur 6 visar hur de elever som satte ett kryss under siffran sex fördelar sig, det vill säga som har rappor-
terat att de har en låg livskvalitet.

Det är totalt 14 procent av killarna och 19 procent av 
tjejerna som rapporterat låg livskvalitet.  

Figur 6 visar hur det fördelar sig mellan eleverna i de 
olika årskurserna. 

Med undantag av en försämring för killarna i årskurs 
sju visar figuren att killar har ungefär samma livskva-
litet under de senare skolåren, medan tjejernas försäm-
ras mellan årskurs sex och årskurs nio.
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Figur 6
Andel elever i åk 6-9 som inte tycker att 
de har en hög livskvalitet (procent). 
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Figur 7
Andel elever som svarat att de mår ”mycker bra” 
eller ”ganska bra” för det mesta (procent).  
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Man kan må bra ibland och dåligt ibland. En fråga 
handlade om hur eleverna mår för det mesta. Figur 7 
visar hur stor andel som svarat att de mår ”mycket 
bra” eller ”ganska bra” för det mesta.
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                       Inflytande/Stöd från lärarna

Lär du dig något i skolan som du tror 
att du kan ha nytta av i framtiden?

När vi ställt den här frågan har vi utgått från att 
elever som får ha inflytande över innehållet i det de 
ska lära sig också tycker att det är mer meningsfullt.

De flesta elever verkar tycka att de lär sig något 
meningsfullt i skolan, men det är något färre elever i 
årskurs 9 jämfört med årskurs 6.

Figur 8
Andel tjejer och killar i åk 6-9 som svarat att de 
”alltid” eller ”ofta” tycker att de lär sig något 
meningsfullt i skolan. 
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Bryr sig dina lärare om vad just du tycker?

Det är knappt hälften av eleverna i åk 6-9 som 
tycker att lärarna alltid eller ofta bryr sig om vad 
just de tycker (figur 9). 

Vi ställde fler frågor om hur ni upplever att ni blir 
bemötta av lärarna (figur 10).

Ungefär hälften av alla elever tycker att de alltid 
eller ofta har någon vuxen på skolan att prata med 
om de får problem. 

På frågan om eleverna får skäll av sina lärare är det 
framförallt killarna (17.5 procent) som upplever att 
de får det alltid eller ofta. Samtidigt är det något fler 
killar som tycker att det finns någon vuxen att prata 
med om de får problem, att de tror att lärarna skulle 
märka om de inte trivdes i skolan och att de får stöd 
och hjälp när de behöver det jämfört med tjejerna.

Figur 9
Andel elever som svarat ”alltid” eller ”ofta” på 
frågan om att lärarna bryr sig om vad just du 
tycker (procent). 
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Figur 10
Andel elever som svarat ”alltid” eller ”ofta” på frågorna 
hur de uppfattar att lärarna är mot dem (procent).
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I läroplanen för grundskolan står det att elever ska 
kunna ta ”ansvar för det egna arbetet och för skol-
miljön, samt att de får reellt inflytande på utbildningens 
utformning.” 2  

Det finns också många studier som visar att inflytande 
över sin skolmiljö har betydelse för elevers hälsa. 

På följande sidor kan du se hur ni svarat på några av 
frågorna som handlar om inflytande i skolan.

2 Läroplanen för grundskolan Lpo94. 
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Krav i skolan

Att kraven i skolan inte upplevs som för höga är en viktig arbetsmiljöfråga för skolelever. 
Så här har ni svarat på några av frågorna om krav i skolan och stress över skolarbetet.
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Figur 11
Andel elever i åk 6-9 som tycker att kraven i skolan 
’alltid’ eller ’ofta’ är för höga (procent).
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Nästan en tredjedel av eleverna tycker att arbetet 
i skolan går för fort fram. Ungefär var sjunde elev 
tycker att det de ska lära sig i skolan är för svårt. 
Det är nästan hälften som tycker att lärarna ger 
för mycket läxor och det är en större andel killar 
som tycker så. 

Har du känt dig stressad över skolarbetet?

Figur 12 visar att eleverna blir mer stressade ju 
äldre de blir, men också att tjejer är mycket mer 
stressade över skolarbetet än killar.

Figur 12
Andel elever som svarat ”alltid” eller ”ofta” på 
frågan om de känt sig stressade över skolarbetet. 
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                                              Trakasserier

Har kamraterna i skolan någon betydelse 
för hur du mår?

Vi ställde ganska många frågor om hur ni elever 
har det med klasskamraterna. Det är för att tidigare 
forskning har visar att det sociala klimatet i skolan 
har stor betydelse för hur ni mår och hur ni trivs i 
skolan.

En av frågorna löd så här: 
Det händer att en eller flera elever tillsammans retas, 
bråkar med någon eller lämnar någon utanför. Har 
det hänt dig det senaste halvåret? 
Svarsalternativen var: 
• Ja, nästan hela tiden
• Flera gånger
• Några gånger
• En gång
• Ingen gång.

Figur 13
Andel elever (procent ) som svarat att de blivit 
mobbade en eller flera gånger under det senaste 
halvåret.
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Figur 13 visar hur stor andel av er har svarat att ni varit utsatta för det en gång eller oftare. Det är unge-
fär en tredjedel av alla elever som svarar att de utsatts för ett beteende som kan betecknas som mobbning 
under höstterminen. Det är också vanligare i de yngre åldrarna, särskilt för tjejerna. Om man i stället 
analyserar hur många som varit utsatta oftare än en gång ser mönstret lite annorlunda ut. Då är det 19 
procent av killarna och 16 procent av tjejerna som har varit utsatta.

En följdfråga i enkäten handlade om hur du uppfattar att dina lärare gör om någon elev blir utsatt för 
mobbning i skolan. Figur 14 visar hur många som uppfattar att lärarna aldrig eller sällan gör något när en 
elev blir utsatt och hur många som uppfattar att lärarna ser till att mobbningen upphör.

%

40

20

0
Gör aldrig/sällan något

Tjejer

Killar

Figur 14
Andel elever i åk 6-9 som tycker att lärare aldrig eller sällan 
gör något mot mobbning och hur stor andel som tycker att 
lärare brukar se till att mobbningen upphör (procent).
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Ser till att det upphör

Ungefär var fjärde elev uppfattar att lärare 
sällan eller aldrig gör något när en elev blir 
mobbad. Av de som tycker att lärarna både 
ingriper och dessutom ser till att mobbningen 
upphör är det en högre andel killar än tjejer. 

En jämförelse mellan skolor visar att det är 
stora skillnader mellan hur eleverna uppfattar 
att lärarna agerar vid mobbning. 

I en skola uppfattar åtta procent av eleverna 
att lärarna alltid eller ofta ingriper och ser 
till att mobbningen upphör, medan 46 procent 
av eleverna på en annan skola uppfattar att 
lärarna gör så.
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Vi frågade också vad eleverna själva gör om de ser att någon annan elev blir mobbad eller trakasserad. 
På det svarade 27 procent av killarna och 13 procent av tjejerna att de inte gör någonting. De äldre 
eleverna bryr sig mindre om att andra blir mobbade än de yngre. Här var det också stora skillnader 
mellan skolor; mellan sju och 23 procent av eleverna svarade att de inte gör någonting om de ser en annan 
elev bli mobbad eller trakasserad. 

En annan form av kränkningar är de som handlar om sexuella trakasserier. 
Det betyder att någon har gjort någonting kränkande som har en sexuell och ovälkommen anspelning. 
I frågan var vi noga med att skriva att det handlade om det som hänt MOT DIN VILJA. 
Sexuella trakasserier kan delas in i 
a) Verbala kränkningar av sexuell natur 
b) Fysiska kränkningar av sexuell natur  
c) Andra former av kränkningar av sexuell natur. Här redovisas de två första formerna.

Så här har ni svarat på frågorna om verbala och fysiska kränkningar av sexuell natur.

Figur 15
Andel tjejer och killar som svarat att de blivit utsatta för något ovälkommet 
verbalt beteende av sexuell natur en eller flera gånger (procent). 
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Figur 16
Andel tjejer och killar som svarat att de blivit utsatta för något ovälkommet 
fysiskt beteende av sexuell natur en eller flera gånger (procent). 
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Trakasserier

Verbala kränkningar såsom att 
bli kallad ord med homosexuell 
anknytning (lesbisk, bög eller 
liknande) är något som drabbar 
killar i högre utsträckning än 
tjejer. För övrigt är sexuella 
trakasserier ett kränkande 
beteende som drabbar tjejer i 
högre utsträckning än killar.

Om man tittar på hur sexuella 
trakasserier varierar mellan 
årskurser kan man se att både 
verbala och fysiska kränkningar 
av sexuell natur ökar mellan års-
kurs sex och nio för tjejerna, 
men att det är mer jämt fördelat 
över åren för killarna. 

Det är t ex tre gånger vanligare 
att tjejerna i årskurs nio offentligt 
blivit kommenterade hur attraktiva 
eller oattraktiva de är jämfört med 
tjejerna i årskurs sex (27 jfr med 
9 procent). Det är också tre gång-
er vanligare att tjejerna i årskurs 
nio blivit inträngda i ett hörn på 
ett sexuellt vis jämfört med tjejer-
na i årskurs sex (13 jämfört med 
4 procent). 

Att bli kallad för ’bög’ eller lik-
nande ord är den vanligaste kränk-
ningen som killar råkar ut för och 
det är lika vanligt i årskurs sex 
som i årskurs nio (31.8 jämfört 
med 32,7 procent)
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Frågorna om sexuella trakasserier gällde inte bara det man kan råka ut för i skolan, men det var ändå 
oftast där eleverna blev utsatta. Figur 17 visar vilka platser som det var vanligast att bli utsatt. Skolan är 
den vanligaste platsen för både tjejer och killar att bli utsatta, men för både tjejer och killar finns risk att 
bli utsatt även på andra ställen.

Att vara utsatt för sexuella trakas-
serier är något som strider mot den 
likabehandlingslag och lagen mot 
kränkande behandling som skolan 
ska följa. 

Alla skolor ska ha en likabehandlings-
plan och det står i lagen att eleverna 
ska vara delaktiga i utarbetandet av 
planen. 

Hälften av eleverna i Östersunds 
skolor vet att det finns en lika-
behandlingsplan på skolan. Av dessa är det 38 procent som säger att de vet vad den innehåller, dvs knappt 
var femte elev i årskurs 6-9 vet att det finns en likabehandlingsplan på skolar och vet dessutom vad den 
innehåller.

Om du vill veta mer om vad lagen säger om diskriminering och trakasserier kan du titta på sidan 14.
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                                               Trakasserier

                                            Levnadsvanor

Hur ofta tränar du på din fritid?

Det är mycket som kan påverka hur ni mår. 
En del kan förklaras hur elever har det i 
skolan, hur de har det hemma, eller hur de 
har det allmänt runt omkring sig. 

Det finns också en del saker man till viss del 
kan påverka själv. Såhär har eleverna i åk 6-9  
svarat på frågor om levnadsvanor.

Figur 18 visar att två tredjedelar av alla 
elever tränar oftare än en gång i veckan.

Figur 18
Andel tjejer och killar som tränar oftare än en gång i 
veckan (procent).

Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

Tjejer

Killar

%

80

40

0

100

60

20

66
6162

71

61

7274

64

Figur 17
Visar vilken plats som det är vanligast att bli utsatt för 
sexuella trakasserier (procent). Andelen beräknat på de 
som svarat att de varit utsatta för någon form.
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Levnadsvanor
Att få tillräckligt med sömn är viktigt för att må 
bra. Figur 19 visar hur stor andel av eleverna som 
sällan eller aldrig tycker att de får tillräckligt med 
sömn de dagar de går i skolan.

I figur 19 ser vi att andelen elever som inte får 
tillräckligt med sömn är vanligare i de högre 
årskurserna. 

I årskurs nio är det dubbelt så många tjejer som 
svarar att de inte får tillräckligt med sömn de 
dagar de går i skolan jämfört med tjejerna i  
årskurs sex. 

Figur 19
Andel tjejer och killar som ”sällan” eller ”aldrig” tycker 
att de får tillräckligt med sömn de dagar de går i skolan 
(procent).
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Hur ofta äter du frukost och lunch?

Att äta frukost och lunch är viktigt för att man ska 
orka med sin skoldag. En fjärdedel av tjejerna och 
en tredjedel av killarna äter inte frukost varje dag 
innan de går till skolan. 

Det är ännu mer vanligt att eleverna inte äter lunch 
de dagar de går i skolan. Nästan hälften av tjejer-
na (47 procent) och en tredjedel av killarna (36,5 
procent) äter inte lunch varje dag de går i skolan.

Figur 20
Andel tjejer och killar som inte äter frukost varje dag 
innan de går till skolan (procent). 
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Hur ofta dricker du läsk och/eller äter godis?

Figur 21 visar hur stor andel av eleverna som 
dricker läsk och/eller äter godis oftare än en gång i 
veckan. Det är knappt var femte tjej och drygt var 
fjärde kille som gör det.  

Figur 21
Andel tjejer och killar som dricker läsk och /eller äter 
godis oftare än någon dag i veckan (procent). 
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För dig som vill veta mer...
Varför delar vi upp svaren på flickor och pojkar?

Alla människor är olika. Vi har till exempel olika ålder, hårfärg, längd, familjesituation och vi kommer från olika 
delar av världen. Men den vanligaste uppdelningen av oss människor är om vi är tjejer/kvinnor eller killar/män. 

Egentligen finns det fler sätt vi människor är lika på än olika. Men forskningen har visat att tjejer och killar 
behandlas olika redan från den dag vi föds. Det finns också olika gränser för vad som accepteras att tjejer gör 
och vad som accepteras att killar gör.

Det innebär att tjejer och killar till en viss del lär sig att utveckla olika sidor hos dem själva. 
Det betyder inte att alla tjejer och killar är olika, men det blir ett mönster som man kan se när man tittar på tjejer 
som grupp och killar som grupp.

I alla enkätstudier som görs är det viktigt att dela upp svaren på tjejer och killar. 
Det är för att kunna visa på likheter, men också för att visa på olikheter.

Ibland tror vi att det ska vara skillnader mellan tjejer och killar – som inte finns. 
Ibland tror vi att det är lika – fast det egentligen är stora skillnader.

Nästa viktiga fråga blir hur vi ska förklara att tjejer och killar till en viss del ger olika svar. Vad kan det bero på?

Utgångspunkten i den här rapporten är att de olikheter vi ser i tjejers och killars svar har sin grund i att tjejer och 
killar behandlas olika och att det finns olika gränser (normer) för hur tjejer och killar tillåts vara. 
Det handlar mer om hur man har det runt omkring sig än hur man är född.
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Lite fakta om vad som står i 
läroplanen, diskrimineringslagen och 
arbetsmiljölagen

Alla elever i svenska skolan har rätt till en bra arbetsmiljö. Du ska kunna känna dig trygg och känna att du får det stöd och 
den hjälp du behöver. För att det ska kunna bli så måste alla hjälpa till, både elever, föräldrar och personal på skolan, men även 
politiker och andra som arbetar i kommunen.

Läroplanen Lpo94 (se Skolverkets hemsida www.skolverket.se/sb/d/468)
I läroplanen för grundskolan står det bland annat att alla elever ska kunna ta ansvar, kunna påverka och vara 
delaktiga i det egna arbetet och för skolmiljön. Det står att det är viktigt att se till att både tjejer och killar har 
lika rättigheter och möjligheter och att tjejer och killar har lika stort inflytande och utrymme i undervisningen.

Det står också att:
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar 
bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att formar deras uppfattningar om 
vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge 
utrymme för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lpo 94)

I läroplanen betonas också vikten av elevernas ansvar och inflytande:
”2.3 Elevernas ansvar och inflytande
De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever. 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna arbetet och för 
skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning. Enligt skollagen åligger det alla som arbetar 
i skolan att verka för demokratiska arbetsformer (1 kap. 2§).”

Mål att sträva mot
Skolan skall sträva mot att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö, 
• aktivt utövar inflytande över sin utbildning, 
• utifrån sin kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former, 
• utvecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv och 
• stärker sin tilltro till den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

Vad lagen säger om diskriminering och trakasserier
Vi har en diskrimineringslag från och med den 1 jan 2009 (SFS 2008:567) som har till syfte att motverka diskriminering  
och att främja lika rättigheter för alla elever. 

Vi har också en skollag som både förbjuder kränkande behandling och dessutom kräver aktiva åtgärder av skolan (14 kap).  
Den nya lagen säger att skolan har skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner 
sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. 

I varje skola ska det finnas en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Eftersom det förebyggande 
arbetet på många sätt är lika kan skolan med fördel föra ihop de två planerna till en. Huvudsaken är att innehållet följer 
de båda lagarna. 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160)
Den arbetsmiljölag vi har i Sverige gäller för elever i alla typer av skolor från och med förskoleklasserna.  
I arbetsmiljölagen står bland annat: 
Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.
Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och 
utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. (§1)

År 2010 ändrades arbetsmiljölagen så att elevernas medverkan i arbetsmiljöarbetet stärktes och förtydligades.  
Numera finns det ett krav på att det ska finnas elevskyddsombud från och med årskurs 7.  
Yngre elever har också rätt att delta i arbetsmiljöarbetet efter ålder, mognad och förutsättningar.  
Elevskyddsombudet utses av eleverna och de har rätt att få den utbildning som krävs för uppdraget.
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Fundera över...
.....vilka förändringar du tycker ANDRA borde göra för att skolan ska bli en ännu bättre skola. 
.....vad DU kan göra för att skolan ska kunna bli en ännu bättre skola där du och alla andra mår bra.

Fundera också över vilka frågor DU tycker är viktiga att ha med i en enkät om man vill veta vad som har betydelse 
för hur elever mår i skolan.



Det här är en rapport med några av resultaten från en enkät om 
skolelevers arbetsmiljö och hälsa. Enkäten delades ut till elever i 
tio skolor i klass 6-9 i Östersunds kommun i slutet av HT 2009 
och i början av VT 2010. Frågorna handlar t ex om hur eleverna 
mår, inflytande i skolan, krav, stöd från lärare, kamratrelationer, 
trakasserier och levnadsvanor. Alla frågorna som ställdes redovisas 
inte i den här rapporten, men alla skolor i kommunen erbjuds 
möjligheten att ta del av resultaten från flera frågor. De har också 
möjlighet att få resultaten från den egna skolan.

Rapporten vänder sig i första hand till alla elever som deltog i studien, 
men även till föräldrar, skolpersonal och andra intresserade.

Vi som har gjort studien arbetar i ett projekt som heter Ungas 
Hälsosamma Utveckling. Det är ett treårigt projekt (2009-2011) 
som finansieras av regeringen och som syftar till att öka kunskapen 
om barns och ungdomars psykisk hälsa och välbefinnande. 

Vi hoppas att rapporten ska kunna bli en del i skolans arbete 
för en hälsofrämjande arbetsmiljö.  

Om du har frågor kan du vända dig till 
Katja Gillander Gådin  
Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall
E-post: katja.gillander-gadin@miun.se

Projektgruppen för Ungas Hälsosamma Utvecking består av:
• Björn Wickström (projektledare), Östersunds kommun.
• Maria Warne (doktorand), Institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Östersund
• Katja Gillander Gådin (docent i folkhälsovetenskap), Institutionen för hälsovetenskap, 
   Mittuniversitetet, Sundsvall.
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