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ABSTRACT  
High school students' schooling is preparing for their future. It is therefore important that 

their school time is characterized by security and a good physical school environment. The 

purpose of this thesis is to investigate how the physical school environment outside the 

classroom affects the safety of high school students. The aim of the study is also to highlight 

a possible connection between how the design of various places in the school affects the 

safety of the students, connected to where the students mostly stay during the school day. 

Previous science and background facts about safety in the physical school environment 

emphasize how important it is with the school's design. There are numbers of relevant factors 

to consider when designing a school and how to promote security in the physical school 

environment. To be able to answer the issues of the thesis, quantitative surveys have been 

sent out to high schools students at a secondary school. Through bar charts, the result is 

presented and then analyzed based on the method bivariate analysis. The theoretical 

framework of the thesis consists of Simmel's sociological theory and the spatial theory 

perspective. The results of the study are analyzed on the basis of the theory perspective and 

compared with previous science and other background facts. The results of this study shows 

that students are safest in the dining room, the library and in the places where they mostly 

stay daily. The factors that contribute to security are mainly that people they feel safe with are 

there, open spaces and comfortable sound levels.  

Nyckelord: Fysisk skolmiljö, trygghet, sociologi, platser, miljöpsykologi, Simmels 

sociologiska teori, Det rumsliga teoriperspektivet.  
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1. Inledning 
Skolan är en säregen värld tillägnad främst elever. Elever tillbringar sin vardag där. Det är på 

skolan som de flesta elever bygger upp, inte bara sin kunskapsbank, utan också sitt sociala liv 

och sin framtid. Detta innebär att skolan bör erbjuda, vid sidan av pedagogisk och psykisk 

trygghet även en trygg fysisk skolmiljö som kan främja elevers utbildning. Vi förmodar att en 

skolas design, utformning och uppbyggnad har ett syfte, att det finns en anledning till hur 

skolor byggs och att det bland annat är för att uppbåda trygghet.  

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg 
miljö i skolan. Miljön omfattar inte enbart lektionssalar, utan gäller alla utrymmen 
och platser på skolan. Det behöver därför finnas ett arbete på skolan för att skapa 
trygghet och en medvetenhet kring hur trygghet påverkar lärandet i undervisningen.  1

Även enligt skollagen ska skolan arbeta för att främja trygghet och studiero och att eleverna 

ska säkras en skolmiljö präglad av trygghet för att utbildningen ska bli så optimal som 

möjligt.  Vidare innebär trygghet bland annat att något erbjuder eller medför säkerhet/2

beskydd eller hjälp.  I skolan är det därmed av stor vikt att elever känner trygghet. Detta 3

styrks ytterligare i skollagen, där det står att elever ska tillförsäkras en skolmiljö präglad av 

trygghet.  Skolmiljö kan dock innebära olika saker, både den psykiska skolmiljön och den 4

fysiska. Den fysiska skolmiljön innefattar således skolans uppbyggnad och utformning.  Det 5

är just denna kombination, trygghet kopplat till skolans fysiska miljö som blir intressant och 

därmed relevant för detta arbete. Hur påverkas egentligen elevers trygghet av den fysiska 

skolmiljön?  

Under gymnasietiden spenderar elever oftast tre år på samma skola, i samma korridorer, med 

samma hemklassrum och samma klasskamrater. Det är under dessa tre åren som en stor del 

av grunden läggs för deras framtid och utbildningen blir om inte tidigare så nu, väldigt viktig 

för många. Huruvida en skola då kan erbjuda elever trygghet som främjar deras utbildning 

 Skolinspektionen. (2018)1

 Skollag (2010:800) Kap. 5 § 32

 Svenska Akademins Ordbok. (2008) 3

 Skollag (2010:800) Kap. 5 § 34

 Appel, C. & Å. Ernestam. (2017) Sid. 11. 5
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kan för många bli avgörande. Denna undersökning är därför inriktad på hur gymnasieelevers 

trygghet påverkas av den fysiska skolmiljön utanför klassrummet, alltså hur elevers trygghet 

påverkas på olika platser på skolan. I en kombination av tidigare forskning och annan 

litteratur som rör trygghet och den fysiska skolmiljön kommer en elevenkät ligga till grund 

för att få fram huruvida elevers trygghet påverkas på olika platser på skolan. I arbetet finns 

även intresset att undersöka ett eventuellt samband mellan att tryggheten hos eleverna 

påverkas beroende på var på skolan de mestadels vistas och spenderar tid. Intresset ligger 

således i att undersöka om det finns ett samband mellan elevers trygghet och var de har sina 

skåp, hemklassrum och majoriteten av lektionerna.  

För att uppmärksamma och främja gymnasieämnet samhällskunskaps inverkan på elever 

kommer ett antal didaktiska implikationer för beröras. Utifrån ett av arbetets teoretiska 

ramverk, sociologi samt resultatet med belysning av begreppen trygghet och den fysiska 

skolmiljön kommer två exempel för undervisningsunderlag presenteras. Med skolverkets 

riktlinjer som utgångspunkt kommer en didaktisk diskussion pågå i undersökningens 

avslutande avsnitt kring hur detta examensarbete kan bidra till underlag för utbildningen 

inom gymnasieämnet samhällskunskap.  

Otryggheten i skolan är ett problem och studier som görs årligen av Skolinspektionen visar 

att det har blivit värre. För fem år sedan var det 7% av eleverna som kändes sig otrygga i 

skolan och nu 2019 känner sig 10% av eleverna otrygg.  Forskningsproblemet blir därav 6

relevant och mer forskning inom ämnet behövs. Det går att läsa överallt om huruvida 

trygghet i skolan är viktigt. Om elever känner sig mindre trygga, är det ytterst relevant att 

undersöka varför. Detta forskningsområde kan således bidra med att belysa trygghet utifrån 

aspekten den fysiska skolmiljön. Forskningen kan påvisa tryggheten i skolan och förmedla en 

bidragande faktor till hur skolor kan arbeta för att främja trygghet hos eleverna, nämligen att 

bejaka och utveckla den fysiska skolmiljön.  

 SVT. (2019)6
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1.1 Syfte & frågeställning 
Syftet med arbetet är att undersöka hur den fysiska skolmiljön utanför klassrummet påverkar 

trygghet hos gymnasieelever. Undersökningens mål är även att synliggöra ett eventuellt 

samband mellan hur olika platsers utformning i skolan påverkar tryggheten hos eleverna, och 

vart eleverna mestadels vistas under skoldagen. 

● Hur påverkar den fysiska skolmiljön trygghet hos gymnasieelever?  

● Hur påverkas gymnasieelevers trygghet på olika platser i relation till vart de 

mestadels vistas under skoldagen?  

1.2 Disposition  
Arbetets första avsnitt, Inledning, öppnas med en inledning och syftet till arbetet beskrivs och 

smalnas av med frågeställningar som behandlas och är en röd tråd genom hela arbetet. 

Avsnittet fortsätter med att beskriva avgränsningar och definition av relevanta begrepp för 

arbetet. I bakgrunden presenteras forskningsbaserad fakta som beskriver hur den fysiska 

skolmiljön bör vara utformad för att skapa trygghet i skolan. I det andra avsnittet, Tidigare 

forskning, presenteras en rad forskning som behandlar dels hur den fysiska skolmiljön bör 

vara utformad för att stimulera trygghet för de som vistas på skolan, samt dels hur den fysiska 

skolmiljön faktiskt påverkar elever på positiva och negativa sätt. Här framställs forskares 

undersökningar och resultat när det gäller hur den fysiska skolmiljön påverkar de som vistas i 

lokalen och hur tryggheten kan kopplas till den fysiska miljön.  

I det tredje avsnittet, Metod & material, motiveras det metodval som ligger till grund för 

undersökningen, nämligen positivismen med kvantitativa enkäter. Här redogörs det även för 

enkätundersökningens genomförande och vilken metod som används för att analysera den 

insamlade empirin, nämligen en statistisk analysmetod. I det fjärde avsnittet, Teoretiskt 

utgångspunkt, motiveras och beskrivs de två teoretiska ramverken för arbetet. Den första 

teorin är Simmels sociologiska perspektiv som fokuserar på samhällets uppbyggnads 

påverkan på människan. Den andra teorin, Ett rumsligt beteendeperspektiv, inspireras av hur 

människor agerar, beter sig och känner beroende på rummets uppbyggnad.  
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I arbetets femte avsnitt, Resultat, presenteras undersökningens resultat, det vill säga 

enkätsvaren. Genom deskriptiv statistik i form av text och diagram kommer svaren 

framställas, tolkas och förklaras. Den bivariata analysmetoden kommer tillämpas på svaren i 

resultatdelen för att göra de så begripliga och lättlästa som möjligt. Det sjätte avsnittet, 

Analys, består av de teoretiska ramverken, litteratur från bakgrunden och tidigare forskning 

som vävs samman med resultatet för denna undersökning, alltså den empiriska 

datainsamlingen. Med forskningsfrågorna som riktlinjer kommer resultatet analyseras och 

jämföras med tidigare forskning och annan litteraturbakgrund som ligger till grund för arbetet 

för att få fram relevant slutsats till arbetets syfte och frågeställning. Det sjunde och 

avslutande avsnittet, Diskussion, innehåller reflektioner kring detta examensarbete samt den 

didaktiska diskussionen, alltså hur detta examensarbete kan användas och tillämpas i skolan 

för att främja utbildningen inom gymnasieämnet samhällskunskap.  

1.3 Avgränsning & begreppsdefinition  
En första nödvändig avgränsning för denna undersökning är att fokus riktas på hur 

utformningen av olika platser på skolan påverkar elevers trygghet. Fokuset ligger därmed 

inte hur eleverna upplever, uppfattar eller känner inför trygghet på olika platser, utan snarare 

hur tryggheten hos eleverna påverkas på olika platser i skolan samt vilka faktorer det är som 

påverkar. Platserna och faktorerna är framtagna av tidigare forskning och från den litteratur 

som presenteras i bakgrundsavsnittet. Intresset för denna undersökning ligger således inte i 

hur eleverna upplever känslor kring en plats, utan det primära är hur platserna som sådana, 

med färg, ljus, inredning, ytor, etc, påverkar elevernas trygghet. I och med denna avgränsning 

anser vi att det är mest relevant att utföra en kvantitativ enkät där platser och faktorer för 

trygghet är förbestämda utifrån tidigare forskning och annan litteratur, eftersom det relevanta 

för undersökningen är att få ett större omfattning på hur elevers trygghet påverkas på olika 

platser.  

En annan avgränsning som gjorts är att undersökningen enbart fokuserar på platser på skolan 

utanför klassrummen. Således är inte själva klassrummen relevanta för undersökningen då 

omfånget hade blivit för stort för undersökningen om så var fallet. Anledningen till att 
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klassrummen exkluderas är helt enkelt att intresset ligger i hur trygghet hos eleverna påverkas 

av skolans övriga platser och lokaler. Enda stället klassrummen figurerar på är i 

undersökningen kring det eventuella samband mellan det område där eleverna spenderar mest 

tid på skolan och hur tryggheten hos dem påverkas av olika platser på skolan.  

Vid undersökningens mål, det eventuell sambandet mellan hur olika platsers utformning i 

skolan påverkar tryggheten och vart eleverna mestadels vistas under skoldagen, bör det 

förtydligas vad som menas med “mestadels vistas”. För denna undersökning menas 

“mestadels vistas” det område där eleverna har sina skåp, hemklassrum och majoriteten av 

sina lektioner. Antagandet görs att det är där eleverna spenderar mest tid under en skoldag. 

Fastställandet av var varje elev har sitt skåp, hemklassrum och majoriteten av sina lektioner 

görs utifrån vilket program de går i samt vad eleverna svarar i enkätfrågan som berör detta.  

För att kunna analysera samt påvisa detta kommer en karta vara behjälplig och presenteras i 

bakgrundsavsnittet. Kartan är en översikt över vart programmen är utplacerade på skolan och 

blir för denna undersökning relevant eftersom det då även blir en översikt över vart varje elev 

har sitt skåp, hemklassrum och majoriteten av sina lektioner beroende på vilket program de 

går i. Kartan visar enkelt det område där varje elev mestadels vistas under skoldagen.  

En annan avgränsning är att undersökningen endast utförs på en skola. Studien blir därför 

endast representativ för den aktuella skolan även om det kan dras vissa generella slutsatser 

om svenska skolors utformning, i och med jämförande delen med tidigare forskning och 

bakgrund. Detta finns i åtanke under hela arbetet och det kan konstateras att studien inte är 

representativ för alla skolor i Sverige. Generaliteten för resultatet i denna undersökning blir 

således inte vidare stark eftersom undersökning endast utförs på en skola. Det som kan bidra 

till generella resultat är att tidigare forskning och bakgrund ligger till grund för jämförelsen 

och används frekvent i analysdelen.  

Ytterligare en nödvändig avgränsning för examensarbetet är begreppsdefinition. För att 

förtydliga och förenkla frekventa begrepp som återkommer i arbetet har en begreppslista 

tagits fram som definierar de centrala begrepp som hör till arbetet. Begreppen definieras 
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utifrån den diskurs som arbetet har som utgångspunkt och som är mest relevant i det 

teoretiska sammanhanget;  

Skolans lärmiljöer- Skolans lärmiljöer kan beskrivas utifrån fysiska, pedagogiska och psyko- 

sociala dimensioner som varieras beroende på de behov som finns på individ-, grupp- och 

organisationsnivå.  7

Fysisk lärmiljö- Klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, skolgård, toaletter, ljud- och 

ljusmiljö, synintryck, möbler och inredning.  8

Trygghet- Trygghet definieras som något som innebär, erbjuder eller medför säkerhet/

beskydd eller hjälp. Även om tillståndet att vara mer/mindre fri från fara, hotande, händelser 

och vara utan fara eller risk.    9

Plats- Innebörden av begreppet har förändrats över tid och benämns olika beroende på 

ämnestradition. Platsbegreppet benämns idag ofta som en lokaliserad och geografisk punkt 

som har en tydlig början och tydligt slut, men plats kan även syftas som de uppfattningar som 

betonas på platsen.  Detta arbete utgår från definitionen av plats som en lokaliserad och 10

geografisk punkt.  

1.4 Bakgrund 
Här presenteras ett antal forskningsbaserad fakta allmänt om trygghet i skolan och hur den 

fysiska skolmiljön bör vara utformad för att skolmiljön ska bli så bra och trygg som möjligt 

för de som vistas där, i synnerhet för eleverna. Här presenteras även den, för denna 

undersökning aktuella skolans utformning. En enklare karta över skolan och var de olika 

programmen håller till visas för att ge en överblick över skolans uppbyggnad. Eftersom det 

för denna undersökning är relevant att veta hur tryggheten hos eleverna påverkas av den 

fysiska skolmiljön i relation till de områden där de dagligen vistas och därmed spenderar 

 Sveriges kommuner och landsting. (2017) Sid. 18. 7

 Appel, C. & Å. Ernestam. (2017) Sid. 11. 8

 Svenska Akademins Ordbok. (2008) 9

 Gren, M. & P. Hallin. (2003) Sid. 138-140.10
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mest tid är kartans funktion att vägleda läsare var eleverna håller till genom att placera ut de 

olika programmens tillhåll. Programmens placering i skolan kommer således vara avgörande 

för en av forskningsfrågorna. Den fakta som ligger till grund för bakgrunden kommer senare 

analyseras och jämföras tillsammans med tidigare forskning, teorin och den empiriska data 

som framtagits för undersökningen.  

1.4.1 Trygghet i skolan 
I skollagen står följande om trygghet i skolan; “Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt 

att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”  Utifrån 11

denna paragraf blir det tydligt att skolan ska arbeta för att främja trygghet och att eleverna 

ska säkras en skolmiljö präglad av trygghet för att utbildningen ska bli så optimal som 

möjligt. Så hur ser det ut ibland eleverna i de svenska skolorna, är de trygga i skolan? 

En årlig regiongemensam elevenkät utförd av Göteborgsregionen undersöker frekvent hur 

elever upplever skolan och sin utbildning. Bland annat mäts elevers trygghetskänsla. I den 

senaste mätningen från 2018 svarade följande gymnasieelever år 2 i kommunerna Ale, 

Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla edet, Mölndal, Partille, 

Stenungsund, Tjörn och Öckerö på påståendet: Jag känner mig trygg i skolan. Resultatet 

blev; Helt positiv 59% Ganska positiv 30% Ganska negativ 5% Helt negativ 3% Vet inte 

3%.  En annan årlig enkät utförd av Skolinspektionen undersökte bland annat hur eleverna i 12

år 2 på flertalet gymnasieskolor runt om i Sveriges kommuner upplevde trygghet i 

skolmiljön. En del av det presenterade resultatet är utifrån enkätfrågan Jag känner mig trygg i 

skolan där eleverna svarade följande: Stämmer helt och hållet: 52,4%, Stämmer ganska bra: 

35,6%, Stämmer ganska dåligt: 5,7%, Stämmer inte alls:  2,9%,  Vet ej: 3,3%.  Resultatet för 13

båda undersökningarna visar att en majoritet av gymnasieelever generellt sett känner sig 

trygga i skolan. Den regiongemensamma enkäten och Skolinspektionens Skolenkät visar 

dock enbart huruvida eleverna känner trygghet på skolan, men det belyses inte var på skolan 

de känner trygghet, eller om det är en skillnad beroende på vart eleverna mestadels vistas 

dagligen under skoltid. Här ska denna undersökning utveckla och smalna av genom att 

 Skollag (2010:800) Kap. 5 § 311

 Göteborgsregionen GR. (2018) 12

 Skolinspektionen. (2018) 13
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fokusera på enbart en skola som är belägen i södra Sverige i en kranskommun till Göteborg 

för att undersöka hur elevers trygghet påverkas på olika platser och ifall där finns ett samband 

mellan vart de mestadels vistas dagligen på skolan.  

Malin Valsö och Frida Malmgren, legitimerade psykologer med erfarenhet av arbete med 

kvalitetsutvecklingen i skolor, diskuterar kring fysisk lärmiljö och hur man formar skolor för 

att optimera tryggheten, arbetsron och elevernas lärande. De beskriver lärmiljö som elevernas 

arbetsmiljö och att den fysiska, sociala och pedagogisk lärmiljön samverkar ständigt med 

varandra i skolan och skapar förutsättningar för elevernas lärande. En god fysisk lärmiljö 

skapar förutsättningar för trygghet.  Här kan det konstateras att en god fysisk lärmiljö är 14

viktigt för trygghet. Så vad är då exempel på en fysisk lärmiljö?  

Hur vi vidare tolkar, tar in, hanterar och reagerar på det som händer runt omkring oss hjälper 

våra sinnesintryck oss med som synen, hörseln, smak, lukt och känsel. Våra sinnesintryck 

påverkar vår förmåga att koncentrera oss och kunna lära oss något.  Alla sinnena påverkas 15

på olika sätt i den fysiska skolmiljön och faktorer som ljus och färg kan vara mycket viktiga i 

frågan om bra skolmiljö. Till exempel har kallare blåaktigt ljus visat sig öka koncentrationen 

och kan påverka humöret hos eleverna. Att eleverna får se dagsljus under skoldagen har en 

positiv effekt på tryggheten och välmåendet. Även en skolas öppenhet och utsikt påverkar 

elevernas uppfattning om skolan. Lukt är ett annat sinne som påverkar vår känsla till miljön 

på ett positivt eller negativt sätt. Ventilation och städning är viktiga faktorer för att få ett rum 

och en skola att upplevas som friskt och fräscht. Toaletternas, duscharnas och 

omklädningsrummens lukt och fräschhet bidrar därför till att eleverna ser platserna som en 

otrygg eller trygg plats.   16

En inkluderande miljö innebär således att miljön fungerar för alla som vistas på platsen. För 

alla gemensamma inomhusutrymmen som inte är klassrum så ska skolan alltid ha svarat på 

frågan Vad ska utrymmet användas till?. Genom att svara på frågan så ska belysningen, 

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 19-24.14

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 95-96.15

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 107-110 & 116-117. 16
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akustik och möbleringen anpassas till platsens syfte. De gemensamma ytorna som eleverna 

vistas i behöver designas för att främja tryggheten och hälsan i skolan.  17

Planlösning och möblering är viktiga faktorer för att skapa en trygg skolmiljö. Hur rummet 

känns för eleverna är av stor vikt och man bör undvika t.ex. att skapa utrymmen utan insyn 

eftersom det ofta blir en plats för kräkningar. Det är vidare viktigt att tänka på att ha bekväma 

möbler och inredning som är ljuddämpande och inte låter när man flyttar dem. För att minska 

ljud kan man t.ex. sätta upp gardiner, ha textilier på väggarna eller ha klockor som inte tickar. 

Belysningen är viktig och olika ljus bjuder in till olika saker som att ett kallare, blåare ljus är 

bättre för skolarbete medan en varmare färg främjar den till social samvaro. Genom att tänka 

på dessa ovannämnda bekvämligheter kan en god lärmiljö skapas med trygga platser som 

minskar diskriminering, mobbning och kränkande behandling på skolan. Att minska bullrig 

miljö, olika distraktions faktorer, för trånga platser, för starka färger, ofräscha toaletter och 

duschar skapar trygghet i skolans fysiska miljö.  18

Utifrån Valsö och Malmgrens resonemang kring viktiga faktorer för en inkluderande och 

trygg lärmiljö är flertalet. Den fysiska skolmiljön har visat sig spela en viktig roll i arbetet för 

att främja en trygg lärmiljö i skolan. Några framträdande faktorer på bra fysisk skolmiljö som 

tagits fram är bland annat att våra sinnen, smak, känsel, lukt, hörsel och syn stimuleras på ett 

positivt sätt genom att exempelvis toaletterna är fräscha och luktar gott och att ljus- och 

ljudsättningen i skolan bidrar till ett behagligt klimat. Det blir således viktigt att lokalerna är 

nystädade och fräscha och att belysningen i olika rum är rätt konstruerade utifrån ändamålet. 

Till exempel är ett kallare blåaktigt ljus bra för inlärning medan ett varmare ljus främjar den 

sociala tillvaron. Planlösning och möbleringen också viktiga faktorer vid utformandet av en 

trygg skolmiljö. Det är till exempel fördelaktigt att skapa lokaler och möblera dem på ett 

sådant sätt att insynen är tillräcklig för att minska risk för kränkningar. Är det insyn i 

utrymmena, bidrar det till ett positivt försvårande att utföra kränkningar då någon kan se vad 

som eventuellt sker. Trygghet i skolan är således en nödvändig byggsten för att främja elevers 

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 213-214.17

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 215-219.18
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skolgång och göra den så bra som möjligt. Vid sidan av den pedagogiska och psykiska 

lärmiljön är även den fysiska lärmiljön en viktigt aspekt i arbetet för trygghet i skolan.  

1.4.2 Den fysiska skolmiljön  
Skolan är den största arbetsplatsen i Sverige, sett till antalet människor som arbetar, befinner 

sig i och nyttjar skolan. Arbetsmiljön är den miljö som de som arbetar eller går på skolan 

vistas i. Det innefattar både fysiska platser, såsom klassrummet och övriga lokaler, men också 

stämning och relationer på skolan. Arbetsmiljön påverkar i allra högsta grad hur människor 

som vistas i den mår. Arbetsmiljöverket har tagit fram en rad punkter som bör efterföljas för 

att en positiv skolmiljö ska främjas, bland annat att toaletterna ska vara rena och fräscha, att 

det i matsalen bör vara lugnt och sansat och att idrottshallen ska vara uppbyggd på ett säkert 

sätt. En annan viktigt del i skolmiljön är att eleverna ska känna sig trygga på alla platser i 

skolan.  Vidare framställer arbetsmiljöverket den fysiska arbetsmiljön i skolan som 19

innefattas av lokaler, som exempelvis klassrum, korridorer, toaletter, slöjdsalar, gymnastiksal 

och matsal, som en viktig aspekt i elevernas välmående. Det är till exempel viktigt att 

toaletterna hålls rena och fräscha med påfylld tvål och toalettpapper samt att ljud, ljus och 

ventilation ska vara i gott skick.  Dessa riktlinjer är nödvändiga att ha i åtanke vid vid 20

utformandet av en skolbyggnad och dess lokaler.  

Peter C Lippman, arkitekt, har utformat ett unikt sätt att skapa trygghet på i skolan, nämligen 

genom byggnationen och designen av skolan. Han vill designa skolor med förutsättningarna 

för både lärande och social gemenskap. Bland annat presenteras en så kallad evidensbaserad 

design. Det visas att designen har betydelse för de människor som kommer vistas i den 

dagligen. Lippman lyfter fram ett antal argument till varför arkitekter och designers ständigt 

måste ha aktörernas verkliga anledning till att vistas på platsen i åtanke vid utformningen av 

exempelvis en skola. Exempelvis att den designade miljön påverkar den psykiska miljön i 

allra högsta grad och att tryggheten för aktörerna som vistas på platsen ska tas i beaktning vid 

utformningen och utsmyckningen av platsen. Det är således viktigt att designen stimulerar 

 Arbetsmiljöverket. (2017) Sid. 8- 10. 19

 Arbetsmiljöverket. (2017) Sid. 11. 20
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elevernas lärande. Lippman har genom både kvantitativa och kvalitativa metoder fått fram 

resultat kring hur den evidensbaserade designen av skolan påverkar eleverna.   21

Den evidensbaserade designen är konstruerad för att förstå hur uppbyggnaden formationen av 

en skola påverkar elevernas beteenden. Exempelvis tenderar så kallade “open- planned”, 

öppna ytor, skolor att göra elever otrygga då de inte finns något avskilt område att känna sig 

trygg inom och öppna ytor kan således enligt Lippman bidra till otrygghet. Samtidigt är det 

viktigt med insyn på platserna så inte mobbning kan förekomma och korridorer är ett 

utrymme som bör användas mer.  Trenden med “open- planned” skolor har enligt Lippman 22

visat sig inte ge en effekt på god lärmiljö. Eleverna blir snarare distraherade av vad som 

händer runt i kring dem och en otrygg känsla kan infinna sig hos dem.  Utifrån Lippmans 23

forskning kring att designa skolor för trygghet går det att konstatera att designen är lika viktig 

för såväl den fysiska miljön, som för den psykiska miljön. En skolas design påverkar elevens 

mentala hälsa som kan specificeras till trygghet. Att Lippman hävdar att för öppna ytor kan 

bidra till att elever känner otrygghet är något som kommer tas i beaktning. Lippmans 

forskning stödjer tankar kring att den fysiska miljön påverkar eleverna och att designen och 

utformningen av skolor blir centralt för eleverna.  

Christin Appel och Åsa Ernestam, utredare på SKL skriver om fysisk lärmiljö i skolan. De 

hävdar att när kommuner och skolor utformar inkluderande lärmiljöer är det ett sätt att möta 

elevers olikheter. Skolans lärmiljöer kan således beskrivas utifrån bland annat fysiska 

dimensioner. Med fysisk lärmiljö menas hur klassrum, matsal, korridorer, omklädningsrum, 

skolgård, toaletter, ljud- och ljusmiljö, synintryck, möbler och inredning är på en skola. 

Vidare belyses att en inkluderande lärmiljö bidrar till positiva effekter på elevernas 

skolresultat. Syftet med detta inspirationsmaterial är att ge fler kommuner och skolor stöd i 

arbetet med att utveckla inkluderande lärmiljöer. Några framtagna exempel på faktorer som 

bidrar till inkluderande lärmiljöer är bland annat att det ska finnas tillgång till separata och 

lugna miljöer som stimulerar skolarbetet. Detta arbetet med inkluderande lärmiljöer inom 

kommunerna har lett till att eleverna blivit mer delaktiga. Varierande och flexibla lärmiljöer i 

 Lippman, C, P. 2010. Sid. ix- x. 21

 Lippman, C, P. 2010. Sid. 1, 4- 5. 22

 Lippman, C, P. 2010. Sid. 26-28. 23
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skolan ger varje enskild elev förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.  Texten 24

levererar olika exempel på vad den fysiska skolmiljön är och bland dem finns matsal, 

korridorer och omklädningsrum som valts att ha med i denna undersöknings benämning av 

den fysiska skolmiljön.  

1.4.3 Den aktuella skolans utformning 
Den aktuella skolan för undersökningen är belägen i södra Sverige i en kranskommun till 

Göteborg. Skolan är byggd för att kunna ta emot cirka 1500 elever och består av två delar, en 

äldre del som är kvar sedan skolan grundades 1972. Den andra delen, den nyare delen, 

byggdes om mellan åren 2003 och 2005 och gjorde skolan större. Den äldre delen är 

uppbyggd med korridorer på enplansnivå, markplan. Den nybyggda delen är utformad med 

tre våningar och två ljusgårdar som går upp till taket. På bottenvåningen i den ena ljusgården 

finns skolans café och i den andra ljusgården skolans bibliotek. Det är i den nybyggda delen 

av skolan som matsalen och även skolans teater är belägna. Rektorer, studie- och 

yrkesvägledare och liknande personal har sin arbetsrum i den nybyggda delen av skolan 

medan vaktmästare, skolkuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer har sina kontor i den 

äldre delen av skolan.  

!  

 Appel, C. & Å. Ernestam. (2017) Sid. 11, 18,  21-22, 47, 54. 24
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Figur 1. Den aktuella skolan 

Ovan visas en karta på skolans utformning och i vilka områden de olika programmen håller 

till på skolan, vilket också visar det område där respektive elev vistas främst dagligen under 

skoltid. Kartan visar alla de tre våningar som skolan består av och på vilken våning varje 

program befinner sig på beskrivs nedan. Beroende på vilket program de går, så vistas de mest 

där programmet har sina skåp, hemklassrum och majoriteten av lektionerna. De olika 

programmen har majoriteten av sina lektioner och även sina skåp i de angränsande 

korridorerna. Där programmen är utmärkta betyder således att det är deras “hemblock” det 

vill säga där eleverna vistas dagligen. Skolan är därför uppdelad med så kallade “block”. A-

blocket är skolans entré, aula och teater och det estetiska programmet, ES har sitt hemblock i 

A-blocket samt på andra våningen i A-blocket. Teknikprogrammet, TE vistas på B-blockets 

andra våning och på B-blockets tredje våning är det naturvetenskapliga programmet, NA 

beläget. På andra våningen i C-blocket vistas Barn- och fritidsprogrammet, BA samt 

International Baccalaureate, IB. På den tredje våningen i C-blocket har 

samhällsvetenskapsprogrammet, SA sitt hemblock. Vid E- samt F-blocket är Bygg- och 

anläggningsprogrammet, BA, beläget. Även Introduktionsprogrammet, IM, har sitt hemblock 

i E-blocket. Mitt emot E-blocket ligger L-blocket och där har Vård- och omsorgsprogrammet, 

VO, sitt hemblock. Med hjälp av denna kartläggning kan olika områden ringas in och därmed 

ge en överblick över vart eleverna vistas, beroende på vilket program de går samt att en 

tydligare bild över hur skolan är uppbyggd blir möjlig genom denna karta.  
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2. Tidigare forskning 
Den tidigare forskning som ligger till grund för detta arbete utgörs delvis av hur den fysiska 

skolmiljön påverkar människorna som vistas där, i synnerhet eleverna, och delvis allmänt om 

trygghet i skolans fysiska miljö. Den tidigare forskning är framtagen för att belysa huruvida 

den fysiska skolmiljön faktiskt påverkar elevernas välmående och därmed skolgång. I 

resultatet kommer den tidigare forskningen analyseras och jämföras med fakta från 

bakgrundsavsnittet, teoriperspektivet samt med resultatet från den empiriska 

datainsamlingen. Den tidigare forskning utgör således ett centralt underlag inför denna 

undersökning och kommer senare jämföras med den egna framtagna empiriska datan.  

2.1 Den fysiska miljöns påverkan på elever 

Alan Schurer, professor i företagsekonomi forskar bland annat i utveckling av skolmiljöer. I 

Schurers avhandling, som bygger på “En skola att tycka om” fokuserar forskningen dels 

kring skolbyggnaden och handlar främst om skolbyggnaders utformning och planering och 

vad det betyder för individer samt hur befintliga byggnader kan utvecklas för att passa i tiden. 

Denna avhandling utgår ifrån brukarna av skolbyggnaden, det vill säga främst elever och 

lärare. Därmed tillfrågas dessa särskilt i denna avhandling för att resultatet ska bli i enlighet 

med deras behov. Schurer definierar den fysiska miljön som själva skolbyggnaden, lokalerna, 

utemiljön, innemiljön och inredning.  Syftet med denna forskning är således att stödja 25

utvecklingen av skolmiljöer och utveckla kunskap kring detta arbete.  26

Tre skolor i Sverige har ingått i denna forskning, de har fått beskriva de platser på skolan som 

de funnit mest problematiska för att sedan få vara med och utveckla och förbättra 

utformandet av dem. De tre delprojekten som har varit framträdande i undersökningen om 

lokalerna har varit korridorerna, matsalen och toaletterna. På en av skolorna, den 

Internationella skolan kunde det konstateras att matsalen var en problematisk plats. 

Anledningen till detta var att lokalen var sliten, bullernivån hög, eleverna tog inte själva 

något ansvar och logistiken fungerade dåligt vilket gjorde att det uppstod köer och trängsel. 

Därför trivdes inte eleverna på den skolan i matsalen. På en annan skola, Hallonskolan 

 Schurer, A. (2006) Sid. 34-35, 37. 25

 Schurer, A. (2006) Sid. 42. 26
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konstaterades att korridorerna var en problematisk plats då de var slitna, tråkigt inredda, 

väggarna och skåpen var nedklottrade och korridorerna utsattes för en hel del skadegörelse. 

På den tredje skolan, Gamlestadsskolan, låg de främsta problemen på toaletterna. Eleverna 

konstaterade att toaletterna var äckliga, snuskiga, ofräscha, att många elever vägrade gå på 

dessa och att vissa upplevde dem som otrygga.  27

Genomförandet av arbetet i de olika skolorna för att utveckla och förbättra skolmiljön 

tillsammans med eleverna har sett lite olika ut på skolorna, men samtliga tog tag i problemen 

på något sätt. Dock blev det ingen vidare uppföljning och utvärdering av sitt arbete. Ett 

viktigt syfte med denna avhandling var att påvisa att det går att kombinera producent och 

konsument. Alltså att de som nyttjar resultatet av något också ska få vara med under 

genomförandet. Detta miljöutvecklingsarbete har således bidragit till att eleverna fått vara 

med och delta i utformandet av sin fysiska skolmiljö.  28

Utifrån Schurers avhandling går det att fastställa att den fysiska miljön i skolan påverkar 

elever, och utifrån de tre skolor som varit med i undersökningen kan det konstateras att 

matsalen, korridorerna och toaletterna är tre särskilt utsatta områden som elever känner bör 

utvecklas och hållas fräscha. Eleverna på en av skolorna, Gamlestadsskolan upplevde till och 

med toaletterna så oinbjudande att de kände sig otrygga eller rent av undvek dem. Att lyfta 

den fysiska skolmiljön är en viktig del för att främja elevers välmående på en skola. Med 

Schurers avhandling som underlag blir det en mer tydligt hur viktigt det är att involvera 

eleverna i utformandet av skolan och dess lokaler. Skolan är till för eleverna och hur den 

påverka dem är ytterst viktigt att bejaka.  

Patrick Bjurström, arkitekt och teknisk doktorand skriver i sin avhandling om vikten av att 

förstå utformandet av skolbyggnader. Intresset ligger i att undersöka hur skolbyggnader 

upplevs från olika perspektiv. Bland annat intresserar sig Bjurström för hur skolmiljön 

upplevs i verkligheten från brukarnas synvinkel. Syftet med avhandlingen är att förklara och 

förstå skolbyggnader som är nära kopplat till skolbyggnadens praktik. Bjurström har i sin 

 Schurer, A. (2006) Sid. 174- 177. 27

 Schurer, A. (2006) Sid. 209, 220- 223. 28
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avhandling undersökt en rad skolbyggnader genom att kombinera tidigare empiriska 

undersökningar kring ämnet med intervjuer som han själv genomfört.  Bland annat hävdar 29

Bjurström med stöd av tidigare undersökningar att bostaden står som en symbol för 

trygghet.  30

I ett av resultatavsnittet framställs skolbyggnaden som upplevd verklighet. Han menar att 

människor normalt sett är mer medvetna om andra människor än om den fysiska miljö och att 

alla människor utvecklar en förmåga att hantera platser. Däremot visar hans forskning om 

fysisk skolmiljö på att dålig ljud- och ljusmiljö är vanliga problem i skolan och något som 

påverkar brukarna negativt.  Vidare visar fallstudierna som ligger till grund för forskningen 31

att brukarna av skolorna visst påverkas av skolans utformning, men främst om de är av 

negativ börd. Alltså, om ett dåligt inomhusklimat råder, så påverkar det brukarna negativt. 

Upplevelserna blir således att de negativa aspekterna uppmärksammas mer medan de positiva 

aspekterna ses som mer självklara.  Fler negativa upplevelser av skolmiljön har genom 32

denna avhandling visat sig främst utgöras av hög bullernivå och fel ljussättning då dessa 

kombontenter helt enkelt bidrar till en orolig miljö. Det har också visat sig att byggnaders 

fysiska form, med gränser och öppningar, ger förutsättningar för det sociala livet.  33

Bjurström fokuserar på hur skolbyggnader och dess arkitektur påverkar brukarna och i linje 

med Bjurström kan det konstateras att ljud och ljus är två viktiga faktorer i hur elever trivs 

eller inte trivs på skolan. Att Bjurström lyfter fram tidigare undersökningar som kan fastställa 

att bostaden kan stå som symbol för trygghet ger mer underlag för denna undersöknings 

avsmalning i att enbart ta reda på hur elevers trygghet påverkas av den fysiska skolmiljön. 

Dock är det anmärkningsvärt att Bjurström poängterar att människor i första hand inte 

påverkas av den fysiska miljön, utan mer av människor i den fysiska miljön, och att 

människan har förmåga att hantera platser oavsett uppbyggnad. Detta kan således öppna upp 

för en helt annan undersökning, och kommer användas som ett stöd ifall det skulle visa sig att 

eleverna inte påverkas särskilt mycket av den fysiska skolmiljön. Att människor inte skulle 

 Bjurström, P. (2004) Sid. 5-7, 18-20. 29
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påverkas av den fysiska miljön motarbetas dock ganska snabbt i Bjurstöms avhandling, då 

det finns tydliga indikationer på att elever påverkas i högsta grad av den fysiska miljön; 

såsom att höga ljud och fel ljussättning bidrar till en orolig miljö.  

2.2 Trygghet i skolans fysiska miljö 

Pia Björklid, professor i pedagogik resonerar kring skolutveckling och lärande i fysisk miljö. 

Syftet med denna forskning är att dokumentera den fysiska miljöns betydelse för 

lärandeprocesser. Björklid hävdar att lärande inte enbart äger rum på en speciell plats och tid 

utan hela tiden i både formella lärmiljöer, såsom skolor och fritidshem och informella miljöer 

såsom möbler och andra utrymmen. Hon menar att den fysiska miljön i skolan sänder ett 

tydligt budskap som talar om huruvida man är välkommen eller inte i en miljö och därmed 

belyses vikten av den fysiska miljön för elevens välbefinnande och utveckling. Äldre barn 

tenderar att tolka byggnaden och den fysiska miljön på ett mer symboliskt plan och skolan 

ska därmed inte fungera som ett kontor utan elever behöver miljöer som inspirerar till olika 

typer av praktiska verksamheter och handlingar. Björklid pekar även på att forskning om 

skolans fysiska miljö är eftersatt och att många skolbyggnader inte är anpassade efter 

nuvarande läroplaner. Dock syns en förbättring vid ombyggnationer och den fysiska 

utformningen blir allt mer anpassad till en bra lärmiljö. Det finns rikligt med forskning som 

handlar om fysisk lärmiljö där fokus ofta ligger på samspelet mellan lärande och fysisk 

lärmiljö och ju mer forskning desto tydligare blir samspelet, den fysiska miljön har stor 

betydelse för lärande. Björklid visar upp ytterligare forskning som stärker kopplingen mellan 

en bra fysisk lärmiljö och utveckling. En bra arbetsmiljö handlar helt enkelt om att 

åstadkomma en miljö som stimulerar elevers positiva utveckling enligt läroplanernas mål.   34

Björklid diskuterar hur den fysiska skolmiljön är välkomnande eller inte och vilket intryck 

själva byggnaden ger. Skolans utformning är viktigt och särskilt att den ger ett inbjudande 

intryck för eleverna. Likväl skolbyggnaden och inredning inuti skolan ska ge en 

välkomnande känsla. Det är viktigt att ständigt utveckla den fysiska skolmiljön för att främja 

elevers lärande. Forskningen blir relevant för denna undersökning då det primära är 

tryggheten i den fysiska skolmiljön. Björklid har således en viktig poäng med sin forskning 

 Björklid, P. (2005) Sid. 10-13, 26, 52-55. 34
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och genom att undersöka hur tryggheten hos eleverna påverkas av den fysiska skolmiljön kan 

lärmiljön främjas. Skolans platser ska vara utformade så att den ger ett inbjudande intryck åt 

eleverna.  

Paula Cardellino och Roine Leiringer skriver i en forskningsartikel om ett projekt om hur 

skolbyggnaders design bidrar till och stödjer inlärning hos gymnasieelever. Således handlar 

projektet, Building schools for the future, om att bygga och designa framtidens skolor i 

Storbritannien med inspiration från skandinavien. I inledningen konstaterar Cardellino och 

Leiringer att det i en allt högre utsträckning tyder på att en skolbyggnads design spelar en 

central roll i skapandet av miljöer som främjar utbildningen. Syftet med fallstudien är att 

utforska och belysa sambandet mellan utformningen av skolbyggnader och skolans 

inställning till en stimulerande lärmiljö. Artikeln bygger på en multipel fallstudie av fyra 

exemplarskolor i Danmark och Sverige som ingått i BFS- programmet och som inför detta 

projekt fungerar som ett underlag. Det är således kopplingarna mellan designmetoderna och 

lärmiljön som undersöks i fallstudierna och som inspirerar till fortsatt arbete inom BFS 

programmet.  35

Tidigare studier som Cardellino och Leiringer har undersökt visar att sambandet mellan 

skolans design och beteende i skolmiljön är starkt och det hävdas ofta att den fysiska miljön 

spelar en viktig roll för hur beteendet i skolorna tenderar att bli. I synnerhet bidrar bra design 

med många fördelar för inlärningen hos gymnasieelever. I tidigare forskning belyses alltmer 

kopplingen mellan design och utbildningsresultat. I artikeln fokuserar Cardellino och 

Leiringer på huruvida öppna ytor främjar social interaktion eller inte. Det visar sig att öppna 

ytor ofta främjar social interaktion eftersom de bidrar med en känsla av gemenskap, samtidigt 

som öppna ytor kan förhindra möjligheten till privatliv och integritet. Det finns alltså både 

positiva och negativa aspekter av att designa öppna ytor i skolan.  36

Resultatet för fallstudien visar på hur viktigt det är att hitta en balans mellan bra design och 

det pedagogiska tillvägagångssätt. Det visar sig tydligt att design har en inverkan på hur 
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lärmiljön ser ut på en skola, men det är viktigt att ta i beaktning att skolbyggnaden och 

designen bara är en av många faktorer att ta hänsyn till för att skapa en god lärmiljö.  37

Utifrån denna artikel kan det konstateras att utformningen och designen av en skola har 

betydelse för lärmiljön. Flera infallsvinklar och den fallstudie som gjorts på de fyra 

skandinaviska skolorna visar på hur viktigt det är med en bra designad skola, att det bidrar till 

en bättre lärmiljö för gymnasieeleverna. Det finns dock en medvetenhet om att denna 

fallstudie inte fokuserar på trygghet, däremot kan en tydlig parallell dras till trygghet då de 

kopplar skolans design till social interaktion, gemenskap och främjande miljöer för lärande, 

som i sin tur kan kopplas ihop med trygghet. Artikeln visar på ett tydligt samband mellan 

skolans utformning och inlärningen, och skollagen visar en tydlig koppling mellan trygghet 

och inlärning. Därmed blir denna artikel relevant för denna undersökning. Att kunna 

konstatera att skolans design och utformning spelar en central roll för skolans lärmiljö belyser 

bara än mer denna undersöknings syfte, att undersöka hur elevers trygghet påverkas av den 

fysiska skolmiljön.  

En framträdande del i fallstudien var huruvida öppna ytor har positiv eller negativ inverkan 

på eleverna, resultatet och tidigare forskning visade på båda delarna. Dels kan öppna ytor 

främja gemenskap och dels kan öppna ytor eliminera och hindra integritet och privatliv. 

Dessa aspekter kommer finnas med i åtanke då resultatet för vår undersökning uppenbarar 

sig.  
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3. Metod & material 
Här presenteras den metod som används för insamlandet av undersökningens empiriska data, 

nämligen kvantitativ enkät. I avsnittet görs en beskrivning av de aspekter som är lämpliga att 

ha i åtanke vid utförandet med kvantitativa enkäter, såsom enkätutformning, urval och 

bortfall samt hur metoden skall tillämpas under själva genomförandet. Vidare beskrivs även 

den metod, bivariat analys med Chi2- metoden som sambandsmått, som ligger till grund för 

analysen av den insamlade datan.  

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkt för arbetet och i synnerhet arbetets metod är 

positivismen. Positivismen står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar 

användningen av naturvetenskapliga metoder såsom kvantitativ mätbar data vid 

undersökandet av social verklighet.  Positivismen, syftar till att få fram en säker kunskap 38

genom empirin och logiken. Inom positivismen handlar det om att finna en säker kunskap att 

bygga upp vetenskapen kring. Det är således en fördel med mätbar kunskap.  Den sociala 39

verklighet undersöks i detta arbete i form av skolans fysiska miljö. Genom att tillämpa 

utgångspunkten positivism för undersökningen av den sociala verkligheten blir kunskapen 

mätbar och en mer säker kunskap kan belysas. Att mäta kunskap görs i denna undersökning i 

form av kvantitativa enkäter som analyseras genom mätbara stapeldiagram och den statistiska 

analysmetoden, Chi2 metoden.  

Positivismen blir en relevant utgångspunkt för denna undersökning eftersom intresset ligger i 

att undersöka hur trygghet hos elever påverkas på olika platser samt att undersöka ett 

eventuellt samband. Denna undersöka lämpar sig bäst genom en kvantitativ studie eftersom 

det krävs många svar samt att sambandet med fördel kan undersökas genom en mätbar 

metod. Positivismen förespråkar mätbar kunskap för att nå så säker kunskap som möjligt, 

vilket passar bra för denna undersökning. Inom positivismen prövas att mäta kunskap inom 

den sociala verklighet. Det är således det som denna undersökning avser att göra, att mäta 
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huruvida trygghet hos elever påverkas i den fysiska skolmiljön samt att mäta ett eventuellt 

samband mellan var elever känner trygghet och vart de mestadels vistas under skoldagen.  

3.2 Kvantitativa enkäter 
Inför datainsamlingen av empiri för denna undersökning har internetenkäter valts.  Fördelar 40

av att använda frågeformulär eller enkäter är att det ofta kan upplevas lättare att engagera 

personer till att besvara dem än t.ex. då intervjuer tillämpas. Alla respondenter får svara på 

exakt samma frågor, frågorna är standardiserade och respondenterna kan inte ändra själv på 

frågeordning eller liknande. Webbaserade frågeformulär, som används i denna 

undersökningen, eliminerar den mänskliga faktorn som uppkommer när läsning och 

inmatning av svaren görs manuellt. Webbaserade frågeformulär underlättar tillgängligheten 

och alla kan besvara frågorna oavsett synnedsättning, inlärningssvårigheter eller liknande.   41

De nackdelar som kan uppkomma av att tillämpa frågeformulär som metod till 

datainsamlingen kan vara att respondenterna anser det begränsande att bara kunna kryssa i 

rutorna. Förkodade frågor kan ibland “tvinga in” svaren så att resultaten blir som forskaren 

vill ha det än vad respondenten vill svara. Med frågeformulär eller enkät går forskaren miste 

om att kontrollera sanningshalten och se uttryck, känslor och liknande vilket man kan göra 

under t.ex. en intervju.  Det är således viktigt att vid utformning av enkäten ha i åtanke att 42

den inte ska vara för “tät” utan att enkäten snarare ska ge ett så lättläst intryck som möjligt. 

Utformningen av frågornas svarsalternativ är av relevans och det är fördelaktigt att ha i 

åtanke om de ska vara rankning med t.ex 1-5 eller kryssrutor osv.  Dessa för- och nackdelar 43

har tagits i åtanke vid utformningen av enkäten som skall användas för undersökningen. 

Frågorna är utformade utifrån dessa rekommendationer och de svarsalternativ som är 

tillgängliga är framtagna utefter den tidigare forskning och övrig forskningsbaserad litteratur 

som presenteras i avsnitten Tidigare forskning och Bakgrund.  
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Enkäten är skapad och utförs  i programmet SurveyMonkey! som är en hemsida som erbjuder 

ett webbaserat enkätverktyg. Designen väljs och frågorna samt svarsalternativen skrivs in.  44

Då enkätfrågor ska formuleras är det viktigt att uttrycka sig så tydligt som möjligt i frågorna 

så respondenten förstår. Det är således viktigt att tala sanning och att vara informativ vid 

utformandet av enkätfrågorna. Att formulera relevanta frågor är också av hög prioritet för att 

få så bra svar som möjligt.  Ett antal riktlinjer som ligger till grund för denna 45

undersökningens enkäter är; Använd ord och begrepp som respondenterna förstår, undvik att 

gömma frågan i en bisats, snåla med orden, var konsekvent, byt inte begrepp.  Frågorna i 46

enkäten har noga framställts utifrån det som ska undersökas och är utformad med totalt tio 

frågor där de två första endast är Vilket program/linje går du? samt Vilket kön definierar du 

dig som?. De resterande åtta frågorna är utformade så respondenten själv ska tänka till och ta 

ställning till, detta används senare i analysen av undersökningen. Frekventa begrepp 

förekommer i enkäten, som till exempel trygg/trygghet. (se bilaga 2- Enkäten). 

Det urval som ligger till grund inför undersökningen är bekvämlighetsurval, en urvalsprincip 

som går under icke-sannolikhetsurval där personer väljs utifrån de som finns tillgängliga. 

Respondenterna väljs således utifrån tillgängligheten och att det är relevanta personer för 

undersökningens syfte.  Nackdelar med att använda sig av bekvämlighetsurval i 47

undersökningar kan vara att det tenderar att bli urvalsfel då någon som inte ska svara på 

undersökningen gör detta. Eftersom undersökningen inte är slumpmässig så har forskaren 

själv tagit beslut vilket kan påverka forskningens resultat. Dock väger fördelarna tyngre, då 

fördelarna med bekvämlighetsurval är att det till exempel sparar tid och är positivt 

geografiskt sett eftersom området för urvalet är lättillgängligt.   48

Detta tas i åtanke under hela bearbetningen av enkätundersökningen och resultatet. Skolan 

som valdes för undersökningen bestämdes utifrån ett bekvämlighetsurval då skolan 

geografiskt sett ligger praktisk till. Det är även ett bekvämlighetsurval vid den aspekten att vi 

vid flertalet tillfällen har haft VFU på skolan och har därför kontakter på skolan.  
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En klass från varje program/linje som går sitt andra år på skolan önskades att medverka i 

undersökningen. Med hänsyn till vilken årskurs tidigare forskning och andra studier har 

använt sig av vid sina undersökningar är det främst åk 2 på gymnasiet som är berörda. Därför 

fann det sig naturligt att även för denna undersökning inrikta sig på gymnasieelever i åk 2. 

Motiveringen till detta är att de elever som går i åk 2 inte är för nya på skolan för att delta 

som åk 1 kan vara men inte heller så inbitna som åk 3 tenderar att vara. Vidare finns det nio 

olika linjer/program på den valda skolan och det är; Barn och fritidsprogrammet, Bygg och 

anläggningsprogrammet, Estetiska programmet, International Baccalaureate, 

Introduktionsprogrammet, Teknikprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, 

Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Samtliga av dessa 

program önskas delta i undersökningen och det är en åk 2 ur varje program som ska ta del av 

enkäten.  

3.3 Enkätundersökningens genomförande  
Innan enkäten utformades skickades ett mail till den valda skolan om ett önskemål ifall en 

enkätundersökning hade varit möjlig att genomföra och om skolan samtyckte till 

undersökningen (se bilaga 1- Mail till skolan). 

Inför enkätundersökningens genomförande har forskningsetiska aspekter tagits i beaktning. I 

och med den första principen, Informationskravet, ska berörda personer alltid informeras om 

undersökningens syfte och en förklaring ska vara på sin plats att medverkan i undersökningen 

är frivillig och att alla har rätt att hoppa av. Den andra principen, Samtyckeskravet, avser att 

deltagarna i undersökningen själva får bestämma över sin medverkan i forskningen.  I 49

mailet, se bilaga 1, som skickades till rektorerna på den berörda skolan för undersökningen så 

beskrevs syftet med undersökningen, hur den ska genomföras och vilka klasser som 

undersökningen önskas inneha. Det framfördes tydligt innan enkätundersökningens start i de 

olika klasserna att medverkandet i undersökningen är frivilligt och att de själva får bestämma 

om de ska medverka eller ej. Syftet till undersökningen beskrivs tydligt och begripligt för 

eleverna.  
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Konfidentialitetskravet beskriver alla uppgifter om de berörda personerna i undersökningen 

ska behandlas med största konfidentialitet, alltså förtroende. Personuppgifter ska förvaras 

oåtkomligt för obehöriga. Nyttjandekravet upplyser om att uppgifterna som samlas in under 

undersökningen ska endast användas för forskningens ändamål och syfte.  50

Konfidentialitetskravet är i åtanke under hela forskningsprocessen och enkätundersökningens 

genomförande. Eleverna behöver inte skriva namn eller personuppgifter, och förblir därför 

anonyma, på enkäten utan endast vilket program/linje de tillhör samt det kön som de 

definierar sig som. Anledningen till att frågan kring kön finns med är ifall det skulle 

upptäckas ett samband mellan vilket kön elever identifierar sig som och vart de känner sig 

trygga eller otrygga på skolan. Det visade sig inte ha någon betydelse vilket kön de 

identifierade sig som och därför har den frågan inte blivit relevant i undersökningen. 

Undersökningen kommer endast användas till att svara på frågeställningarna som studien har 

och bidra till ökad forskning inom ämnet, inget annat. Detta tyder på att Nyttjandekravet tas i 

beaktning under forskningsprocessens gång.  

Något som sker frekvent i undersökningar är att det blir ett så kallat bortfall, när 

respondenterna som ska vara med i undersökningen av någon anledning inte kan medverka.  51

Det bortfall som skedde efter enkätundersökning är uppdelad i tre kategorier; Bortfall 1, 

bortfall 2 och bortfall 3.  

Bortfall 1 utgörs av att två program; Introduktionsprogrammet och International Baccalurete, 

inte har haft möjlighet att svara på enkäten. Detta blir givetvis olyckligt för denna 

undersökningen då det hade varit optimalt och föredragit att ha med samtliga program för att 

få ut maximal svarsfrekvens, särskilt vid undersökande om det eventuella samband mellan 

elever trygghetskänsla och vart de mestadels vistas under en skoldag ska prövas. Dock anser 

vi att de program som medverkat har stor spridning runt om i skolan. Med det menas att 

programmens hemområden ligger så pass utspridda över större delen av skolan, att det blir ett 

användbart undersökningsmaterial. Således betyder det att det genom enkäterna går att utläsa 
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vart de elever som svarat mestadels vistas under skoldagen och därmed blir datan tillräcklig 

för att täcka ett trovärdigt resultat.  

Bortfall 2 utgörs av antalet elever som tagit del av enkäten. På grund av frånvaro har inte 

samtliga elever från de sju programmen som enkäten genomfördes i kunnat delta. I 

Naturvetenskapsprogrammet tog 15 av 19 elever del av enkäten. På Barn och 

f r i t idsprogrammet del tog 13 av 29 i undersökningen. Från Bygg- och 

anläggningsprogrammet svarade 12 av 20 elever och  från Teknikprogrammet deltog 22 av 25 

elever. På Vård- och omsorgsprogrammet deltog 8 av 21, från Estetiska programmet svarade 

30 av 37 elever samt på Samhällsvetenskapsprogrammet tog 27 av 32 elever del av enkäten. 

Sammanlagt har således 127 av 183 elever tagit del av enkäten.  

Bortfall 3 upptäcktes då enkäterna samlats in och enbart 88 av 127 elever slutfört hela 

enkäten. Bortfallet utgörs således av de elever som enbart har påbörjat enkäten men inte 

slutfört den, alltså inte svarat på samtliga frågor i enkäten utan valt att avsluta enkäten efter x 

antal frågor. Av de sju program som först blev tillfrågade att delta har totalt 88 elever av 183 

slutfört enkäten. Inför analysen av den insamlade datan har vi dock valt att ha med alla 127 

enkätsvar, alltså även de enkäter som enbart är påbörjade. Trots att enstaka frågor faller bort 

från de enkäter som inte är slutförda är det ändå svar som är användbar data för resultatet. Ju 

fler elevsvar desto starkare blir undersökningen, av den anledningen kommer alla 127 enkäter 

analyseras, och vid de frågor där svarsfrekvensen är lägre på grund av avhopp kommer en 

notering om detta göras.  

3.4 Analysmetod 

Resultaten som erhållits från enkätundersökningen har bearbetas genom den statistiska 

analysmetoden, bivariat analys, i syfte att analysera två variabler i taget för att se hur de är 

relaterade till varandra.  I den bivariat analysen ska det finnas en oberoende- och en 52

beroende variabel. Detta för att förklara kausaliteten, alltså hur en variabel orsakar en 

förändring i en annan variabel.  Sammanställningen och databearbetningen har gjorts i 53
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samma program som enkäten skapades med, i enkätprogrammet SurveyMonkey. 

SurveyMonkey är ett program för datainsamlingen av enkäter och där samlades samtliga 

kvantitativa internetenkäter in. Insamlingsmetod av denna studie gjordes genom att eleverna 

skrev in en kod till undersökningen själva, digitalt och svarar på enkäten. SurveyMonket 

används för uppsamling av enkäterna eftersom det är en smidig enkätplattform, lätt att 

använda och eleverna känner till programmet väl. Programmet används ofta på gymnasier 

dels i undervisningen men de får även ofta svara på andra enkäter via SurveyMonkey.  

Den bivariata analys som främst används är Chi2- metoden vilket är ett sambandsmått som 

kommer tillämpas för att uppmärksamma sambandet vid analysen av den insamlade datan. 

Utifrån Chi2- metoden går det att utläsa om det finns ett samband mellan två variabler eller 

om det endast uppstått genom slumpen. Vid Chi2- metoden prövas ett eventuellt samband och 

genom signifikansen, slumpen, kan man se om det är sannolikt eller inte.  Det samband som 54

prövas i arbetet är att elever påverkas positivt och därmed känner större trygghet till platser 

där de främst vistas dagligen. Ett annat samband som prövas är den vad det är som påverkar 

elevers trygghet, alltså de svarsalternativ som finns i enkäten och som är framtagna genom 

tidigare forskning och annan litteratur kring ämnet. De oberoende variabeln som använts är 

vart eleverna har majoriteten av sina lektioner, alltså vart de vistas dagligen med den 

beroende variabeln som handlar om vilka platser som eleverna känner sig trygga i skolan. 

Vidare används tabeller för att enklare kunna beskriva och visa upp den kvantitativa data som 

insamlats från enkätundersökningen.  För att redovisa flera variabler och studera hur de är 55

relaterade till varandra har en korstabell används. Denna är framställd för att tydligt kunna 

studera två variabel och sambandet mellan dessa. Det underlättar även att att studera frågor i 

förhållande till bakgrundsvariabel, alltså vart eleverna vistas mest i skolan med vad de har för 

inställning till någonting i detta fall vilken som är den mest trygga platsen.   56

I SurveyMonkey har stapeldiagrammen gjorts för att visa det representerade antalet för 

respektive fråga samt svarsalternativen. Utifrån analysen av den insamlade empirin har 
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kategorierna kunnat undersökas i olika tabeller och diagram för att på ett så konkret 

tillvägagångssätt kunna besvara studiens syfte samt de frågeställningar som studien vill ge 

svar på.  
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4. Teoretisk utgångspunkt  
Den teoretiska utgångspunkten för detta arbete är uppdelat i två delar. Det huvudsakliga 

ramverket för arbetet är en sociologisk teori med Georg Simmel i spetsen. Som teoretiskt 

ramverk för främst forskningsfrågan Hur påverkar den fysiska skolmiljön trygghet hos 

gymnasieelever? används Simmels sociologiska teori. Anledningen för valet av Simmels 

sociologiska teori är att teorin fångar upp och belyser en växelverkan mellan skolans design 

och eleven. I och med växelverkan uppstår en interaktion mellan parterna och de blir 

beroende av varandra. Vid sidan av Simmels teori krävs ytterligare ett teoriunderlag för det 

hypotetiska samband som är arbetets mål, med forskningsfrågan Hur påverkas 

gymnasieelevers trygghet på olika platser i relation till vart de mestadels vistas under 

skoldagen?. Som en utgångspunkt och ett ramverk för undersökningens samband mellan hur 

olika platsers utformning i skolan påverkar tryggheten hos eleverna, och vart eleverna 

mestadels vistas under skoldagen fungerar det rumsliga teoriperspektivet. Teorin, som verkar 

inom miljöpsykologi, belyser bland annat interaktionen mellan hur individer knyter an till en 

specifik geografisk omgivning som de väl känner till och ofta vistas på.  

Tillsammans med Simmels sociologisk klassiska teori utgör de ramen för detta arbete, då 

kombinationen mellan dessa utgör en fullständig teoretisk ram. Avsnittet avslutas med en 

teoretisk diskussion kring vårt användande av de valda teorierna, och hur kombinationen av 

dessa blir i praktiken. 

4.1 Simmels sociologiska teori  
Georg Simmel formulerar sin teori som en undersökning av det mänskliga medvetandets och 

praktikens processer och produkter. Hans grundperspektiv kan sammanfattas i nyckelorden 

“växelverkan” och “interaktion” och menas att en interaktion och växelverkan mellan former 

och typer utgör samhället. Simmel menar att dessa former och typer verkar inom den 

subjektiva kulturen och den objektiva kulturen.  Simmel beskriver detta som kulturbegreppet 57

där han hävdar att den subjektiva kulturen, där typer verkar inom och den objektiva kulturen, 

där former verkar inom växelverkar och skapar interaktion. Han menar att utan den ena kan 
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inte den andra existera och att det är själva växelverkan mellan dem som utgör samhället.  58

Den vanligaste kritik som riktats mot Simmels sociologiska teori är att han tycks sakna ett 

sammanhängande teoretiskt synsätt och istället arbeta med en uppsättning lösryckta synsätt. 

Simmel fokuserar på former och typer vilket är ett ovanligt teoretiskt sammanhang.   59

De individuella, medvetna livsprocessernas växelverkan ger upphov till inte bara 
sociala helheter och institutioner, utan också till kulturens objektiva former: teorier, 
kategorier och föreställningsvärldar, konstverk och böcker, redskap och byggnader. 
Dialektiken mellan livsprocess och fixerad form yttrar sig i motsättningen mellan 
“subjektiv” och “objektiv kultur”.  60

Simmel diskuterar begreppet dualism, där den subjektiva och objektiva kulturen samverkar 

och drar nytta av varandra. Här finns en inre logik, som han menar är given eftersom 

människor behöver objektiva ting, såsom byggnader, konst, teknologi, för att fungera i 

samhället. Den inre logiken och dualismen kan se olika ut beroende på hur människan 

uppfattar den objektiva kulturens form och hur logiken inför den är hos den enskilde 

människan. Människan uppfattar alltså den färdiga objektiva formen olika beroende på hur 

dess logik inför det är.  61

Den objektiva kulturen hänvisar till de saker som människor skapat som till exempel konst, 

byggnader, statliga institutioner, skolor, med mera. Det finns olika komponenter i den 

objektiva kulturen, som exempelvis transportmedel, verktyg, teknologi, etc. Den subjektiva 

kulturen, eller individuell kultur, är aktörens förmåga att skapa, ta till sig och kontrollera den 

objektiva kulturen. Den objektiva kulturen och den subjektiva kulturen formar varandra och 

en interaktion skapas mellan människor och saker i olika sammanhang. I och med detta 

bekymrade sig Simmel ofta för hur den objektiva kulturen utvidgades och tog allt mer plats 

och därmed hotade den subjektiva kulturen. Han menade att den objektiva kulturen kunde 

komma att ta över allt mer och att det skulle innebära, som han uttrycker det, kulturens 

tragedi.  Han beskriver hur den objektiva kulturen, resultatet av människans subjektiva 62

 Simmel, G. (2013) Sid. 181- 189. 58

 Ritzer, G. & J. Stepnisky. (2015) Sid. 154- 155.  59
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handlingar, breder ut sig i samhället och blir alltmer självständig i sina uttrycksformer. Det 

människor skapar i form av byggnader, statliga institutioner, skolor och andra 

bekvämligheter, förändrar form och blir enligt Simmel allt mer opersonligt. Detta skiljs i det 

subjektiva livet och påverkar i sin tur människan som blir allt mer isolerad och 

förfrämligad.   63

Simmels diskussion kring objektiva kulturer och subjektiva kulturen kopplas härmed ihop 

med elever och den fysiska skolmiljön. I den objektiva kulturen kan skolan, dess utformning 

och fysiska platser tillhöra. Människan skapar skolan och dess faciliteter. Till den subjektiva 

kulturen, eller den individuella kulturen kan aktören eleven höra. En elev är en aktör på sin 

skola som tar till sig och kontrollerar den objektiva kulturen, alltså skolans uppbyggnad och 

utformning. Det är trots allt eleverna skolan är till för och det är även främst eleverna som 

skapar atmosfären i skolan, utifrån dess utformning och platser. Ett samspel mellan dessa 

kulturer blir således centralt för denna undersökning. Huruvida komponenterna fungerar 

påverkar eleverna. Om den objektiva kulturen, alltså den fysiska skolmiljön är god bör den 

subjektiva kulturen, alltså  eleverna påverkas positivt av detta och en interaktion kan ta form.  

Georg Simmel förespråkar alltså hur samhället förändrades genom industrialisering och 

urbanisering och hur detta framväxande samhälle också förändrade det sociala livet och 

människors möten och relationer. Det centrala i Simmels nytänkande teorier var att förstå 

samhällets strukturer utifrån individernas sociala interaktion. Fokus ligger därmed på 

interaktionen mellan den subjektiva kulturen, individen och den objektiva kulturen, 

samhällets byggnation. Inom dessa verkar således relationen mellan vad Simmel kallar det, 

former och typer. I Simmels sociologi är begrepp som interaktion och mönster relevanta för 

tolkning och förståelse av verkligheten. Interaktionen mellan samhälle och individ utgör en så 

kallad dualitet som innebär att individ och samhälle kan ses som en växelverkan som är 

ömsesidigt beroende av varandra. Individen påverkar och formar samhället samtidigt som 

samhället genom sina former påverkar individen.  64

 Bredmar, M. (2014) Sid. 86. 63

 Bredmar, M. (2014) Sid. 75, 78. 64
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Inom teorin studeras alltså former och typer av social interaktion. Här menar Simmel att de 

former som människor skapar såsom byggnader, platser, lokaler, skolor, etc. integreras med 

de typer av människor som deltar i formerna, det vill säg vilka typer av människor som 

nyttjar en speciell form, alltså byggnad.  I linje med detta kan här elevers påverkan av den 65

fysiska skolmiljön appliceras. Genom att tolka att skolans fysiska platser är former och elever 

är typer kan en interaktion påbörjas. Formerna, de fysiska platserna på skolan utformas av 

människor för att passa olika typer som vistas på platsen, som till exempel, eleverna. 

Huruvida samspelet fungerar eller inte mellan formerna, alltså platserna och typerna, alltså 

eleverna kan således bli avgörande för interaktionen och elevers påverkan av den fysiska 

skolmiljön. Genom att ha Simmel som sociologisk teoretisk utgångspunkt kan det konstateras 

att det är viktigt med interaktionen mellan former och typer och att de påverkar varandra. Det 

blir relevant för denna undersökning att förstå formernas, alltså platserna på skolans, samspel 

och beroende med typerna, alltså eleverna på skolan. Människor skapar skolan och dess 

fysiska miljö som i sin tur påverkar eleverna, som i sin tur påverkar samhället och 

människorna i den. Av bland annat den anledningen blir det ytterst viktigt att eleverna känner 

trygghet på skolans fysiska platser.  

4.2 Det rumsliga teoriperspektivet  
Det rumsliga teoriperspektivet verkar inom miljöpsykologi som studerar interaktionen mellan 

en individ och dennes omgivning.  Martin Gren, filosofie doktor i kulturgeografi, och Per-66

Olof Hallin, professor i kulturgeografi, redogör för en beteendeorigenterad geografi som 

fokuserar på rumsligt beteende och hur olika aspekter av kroppsligheten kopplas till rum. De 

är intresserade av hur människor agerar, känner och beter sig beroende på hur rummet är 

uppbyggt och vad det skapar för känslor hos individen.  Det rumsliga teoriperspektivet sägs 67

ha ändrat synen på natur-kultur till människa-omgivning. Detta menar kritikerna till teorin 

kan vara en tveksam övergång att göra, att applicera samma teori som används som natur-

kultur till att jämföra med människa-omgivning. Det finns kritik mot det rumsliga 

teoriperspektivet som tagits i åtanke under arbetets gång och förståelse finns att teorin kanske 
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inte går att applicera på alla fall av människa-omgivning, men för denna undersökning blir 

den högst relevant och tillämpningsbar.  

Gren och Hallin menar att för att få reda på människors rumsliga beteende ska perception och 

kognition studeras. Rumslig perception handlar om en människas varseblivning av 

omgivningen och genom en individs sinnen etableras en perceptionsgrundad kunskap om 

omgivningen runt om med avseende på placering, utbredning, färg, lukt etc. Synen och 

hörseln är de två viktigaste sinnena för att kunna få en uppfattning om den rumsliga 

perceptionen, alltså omgivningen. Kognition innebär hur informationen som tas in av 

individen lagras och organiseras i hjärnan. Detta kopplas sedan till en människans kunskap 

om attityder, värderingar, tidigare erfarenhet etc. till en plats. Utifrån en människas 

perception och kognition till en plats framkallas individens rumsliga beteende. Människan 

agerar således på ett specifikt sätt utifrån den plats eller det rum som hen befinner sig i. 

Människan tolkar, värderar, agerar och anpassar sig ständigt till sin miljö och på den plats 

eller i det rum hen är i. Individen agerar därför utifrån ett specifikt geografiskt och socialt 

sammanhang.  Genom att applicera de två begreppen kognition och perception på denna 68

undersökning kan en ökad förståelse för en plats påverkan på individen skapas. Hur skolans 

fysiska miljö är konstruerad och uppbyggd, kommer utifrån det rumsliga teoriperspektiv 

påverka elevens perception. Eleven kommer alltså bli varse och registrera omgivningen, 

alltså skolans utformning, med hjälp av sina sinnen. Vidare, genom kognition, kommer 

eleven lagra och organisera skolans utformning och på så vis skapa en attityd och värdering 

gentemot platsen.  

Vidare är alla platser unika och skillnaden mellan en plats och en annan plats kan markeras 

genom en fysisk avgränsning, att byggnaden slutar där, men även en mental uppfattning som 

att nu går jag mentalt in i en ny del av en byggnad, jag byter plats. Hur människor uppfattar 

dessa platser beror på personliga händelser och upplevelser kopplat till platsen, alltså enskilda 

föreställningar. Men det kan även vara en kollektiv känsla att man fått en föreställning av en 

plats genom människors berättelser, tidningar, böcker, nyheter etc. Gren och Hallin menar 

även att platser kan vara kopplade och höra ihop med en människas identitet. En människa 

 Gren, M. & P. Hallin. (2003) Sid. 125-126 & 130.68

!32



kan skapa en identitet utifrån vilka platser hen väljer att vistas i. Vi beter oss på olika sätt och 

agerar på ett specifikt sätt beroende på vilken plats vi är i och vilken relation hen har till 

platsen. Människor etablerar därför känslomässiga bindningar till platser dels som individen 

men även som en grupp.  En plats kan alltså vara kopplad och höra ihop med en människas 69

identitet. Låt säga att elevernas identitet finns på specifika platser på skolan. Dessa platser 

skulle kunna vara de områden där de mestadels vistas under en skoldag. Inför denna 

undersökningen blir således den kollektiva känslan, alltså elevernas gemensamma nämnare, 

det område där de spenderar mest tid på, det vill säga i de områden på skolan där det program 

de tillhör är placerad. Här kan det antas att eleven känner en stark tillhörighet och innehar en 

specifik relation till platsen.  

På en plats sker en interaktion, antingen i mötet mellan människor eller i mötet mellan 
människan och det materiella. Av detta följer att platser i den humanistiska geografin är något 
som involverar människors bilder och föreställningar om platser. Något kan till exempel ha 
hänt på platsen som gör att den identifieras, och till och med stigmatiseras, på ett särskilt sätt. 
Det fysiskt-materiella är aldrig något socialt neutralt, utan människor tolkar ständigt de tecken 
och symboler som finns där.  70

De diskuterar även kring människans territorialitet som ses som en strategi för att utöva 

någon slags makt över ett geografiskt område, territorium. Människor som anses ha en 

koppling till varandra på något sätt, kan vara att man kommer från samma land, bor i samma 

stad eller går i samma klass, går ihop med varandra och vill ha kontroll över ett specifikt 

territorium, rum eller plats, som de anser vara deras. Genom att ha makt över ett geografiskt 

område och känna ett avstånd till “de andra” så skapas rumslig kontroll, säkerhet, identitet 

och stimulans. Hur stort avståndet är mellan individen och “de andra” beror på relationen de 

har till varandra. Därmed skapas ett intimt rum, ett personligt, och tillsammans med andra ett 

socialt rum, ett offentligt.  Här kan undersökningens hypotetiska samband kopplas på. 71

Eftersom målet med detta arbete är att synliggöra ett eventuellt samband mellan hur olika 

platsers utformning i skolan påverkar tryggheten hos eleverna, och vart eleverna mestadels 

vistas under skoldagen. blir detta teoriperspektiv än mer relevant. Teoriperspektivet styrker 
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sambandet om att tryggheten blir starkare hos elever i det område där den mestadels vistas 

efter det kan ses, utifrån det rumsliga perspektivet, som ett geografiskt maktområde där 

eleven har rumslig kontroll, känner säkerhet och har en given identitet. Här väljer vi även att 

koppla på trygghet, om eleven känner säkerhet i en plats, gör vi även antaganadet att den 

känner trygghet inför platsen. Denna undersöknings hypotetiska sambandet mellan hur 

elevers trygghet påverkas på olika platser och vart de mestadels vistas kan stärkas i och med 

det rumsliga perspektivets tes om att en individ känner makt, säkerhet och kontroll inför en 

omgivning som den är van vid.  

4.3 Teorin i praktiken  

I linje med Simmels teori om kulturbegreppets påverkan på samhället kopplas här på elever 

och skolan som en fysisk plats att vistas på. Skolan är uppbyggd för att passa eleverna och 

det sker en ständig växelverkan och dualism mellan eleven som den subjektiva kulturen och 

skolans uppbyggnad som den objektiva kulturen. Hur var och en av eleverna påverkas av den 

fysiska skolmiljön beror på hur elevens logik är. Denna teori har valts som ramverk för detta 

arbete då den belyser en relevant del i hur människor och exempelvis byggnader integrerar 

med varandra och betyder för varandra. Då undersökningen utgörs av hur tryggheten hos 

elever påverkas av den fysiska skolmiljön blir just relationen mellan skolans utformning och 

eleven central. Det blir viktigt för denna undersökning att ha ett tydligt teoretiskt ramverk 

som beskriver interaktionen mellan platser och människor och hur de påverkas av varandra. 

Eleverna påverkas på ett eller annat sätt av den fysiska skolmiljön, men också vice versa. 

Skolbyggnader är konstruerade för att passa bland andra elever och därför blir den också 

påverkad av eleverna.  

Det rumsliga teoriperspektivet bidrog till att fokuset på individnivå blev viktig och den 

humanistiska geografin blev aktuell. Omgivning, beteende och sociala rum är en stor del av 

arbetet. Det eventuella sambandet för denna undersökning, som omfattar hur olika platsers 

utformning i skolan påverkar tryggheten hos eleverna, och vart eleverna mestadels vistas 

under skoldagen stärks av denna teori. Teorin blir ett bra underlag för att kunna förklara hur 

olika platser har betydelse för människor på olika sätt. Allt från dess lukt, färger och vad det 

ger för intryck till hur en plats kan ge en känsla för individen. Att människor känner en 
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starkare känsla för en plats de vistas på ofta utgör även grunden för en av arbetets 

frågeställningar, Hur påverkas gymnasieelevers trygghet på olika platser i relation till vart de 

mestadels vistas under skoldagen?. Utifrån det rumsliga perspektivet kan en geografisk plats 

bidra med makt till den personen som vistas där ofta. Personen skapar således en kollektiv 

känsla med övriga människor som vistas på samma plats, här tolkas att trygghet även skapas.  
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5. Resultat 
Resultatet beskrivs genom deskriptiv statistik för att åskådliggöra, organisera och presentera 

empirin på ett förståeligt sätt.  Här presenteras resultatet av enkätundersökningen genom en 72

sammanställning av svaren i stapeldiagram med antal elever och inte med procentfördelning. 

Detta för att underlätta för läsaren och att tydligt kunna se enkätundersökningens resultat. 

Procentfördelningen tenderade att förvirra istället för att underlätta med hänsyn till bortfallen, 

medan stapeldiagrammen utgör en tydligare struktur och överblick över svaren, och passade 

bättre in på denna typ av undersökning. Under respektive diagram är den berörda frågan 

utskriven samt en förklaring på hur diagrammen läses av och tolkas.  

5.1 Deskriptiv statistik 

!  
Diagram 1. Hur trivs du i skolan utanför klassrummet? 

Det var totalt 124 elever av 127 elever som svarade på denna frågan. I stapeldiagrammet 

ovan visas antalet elevsvar på y-axeln, den lodräta axeln, och de fyra olika svarsalternativen 

mycket bra, bra, dåligt och mycket dåligt på frågan Hur trivs du i skolan utanför 

klassrummet? på x-axeln, den vågräta axeln. Den första blåa stapeln representerar BA, Bygg- 

och anläggningsprogrammets antal svar på de olika svarsalternativen. Den gröna stapeln är 

BF, Barn och fritidsprogrammet. Den gula stapeln är ES, Estetiska programmet. Stapeln med 

den oranga färgen representerar NA, Naturvetenskapsprogrammet. Den röda stapeln 
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företräder SA, som är det Samhällsvetenskapsprogrammet. Den lila stapeln är TE, 

teknikprogrammets antal svar på de olika svarsalternativen. Den sista stapeln som är blå 

representerar VO, som är Vård- och omsorgsprogrammet.  

  

!  
Diagram 2. Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? 

Det var 122 elever av 127 elever som besvarade frågan. Stapeldiagrammet visar vart samtliga 

elever på skolan har majoriteten av sina lektioner. Staplarna i diagrammet visar antalet av de 

11 svarsalternativ som frågan hade. Det var 1 som svarade Entrévåningen i A-blocket, 2 

svarade Andra våningen i A-blocket, det var 52 elever som svarade Andra våningen i B-

blocket, 13 svarade Tredje våningen i B-blocket, 20 Andra våningen i C-blocket, 15 svarade 

Tredje våningen i C-blocket. Det var 5 av eleverna som svarade att de har majoriteten av sina 

lektioner i E-blocket, 9 elever svarade H-blocket och 5 elever svarade I-blocket. Det var ingen 

som svarade att de hade majoriteten av sina lektioner i F-blocket eller K-blocket.  

!  
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Diagram 3. Jag känner mig trygg i skolan utanför klassrummet 

Det var 120 elever av 127 elever som besvarade frågan. Stapeldiagrammet ovan visar svaren 

som eleverna besvarat på frågan om de känner sig trygga i skolan utanför klassrummet eller 

inte. Den blåa stapeln visar att 85 elever svarade instämmer helt, den gröna stapeln visar att 

33 svarade instämmer delvis, den gula stapeln visar de 1 som svarade instämmer inte och den 

orangea stapeln visar de 1 av elever som svarade svarsalternativet instämmer inte alls.  

!  
Diagram 4. Undviker du vissa platser på grund av en upplevd otrygghet? 

Det var 120 elever av 127 elever som besvarade frågan. Detta stapeldiagram visar resultatet 

från enkätfrågan om eleverna undviker vissa platser på grund av en upplevd otrygghet. Den 

blåa stapeln visar de 5 elever som svarade alltid. Den gröna stapeln visar att 31 elever ibland 

undviker vissa platser. Den gula stapeln visar att 38 elever undviker sällan platser. Den 

orangea stapeln visar att 46 elever undviker aldrig en plats på grund av en upplevd otrygghet.  

!  
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Diagram 5. Denna plats känner jag mig mest trygg på i skolan 

Det var 100 elever av 127 elever som besvarade frågan. Stapeldiagrammet ovan visar 

resultatet av frågan på vilken plats eleven känner sig mest trygg på i skolan. Eleverna skulle 

på frågan ranka de 5 platser som de är mest trygga på mellan 1-5 där 1 är mest trygg. 

Diagrammet visar de totala resultatet och visar hur eleverna anser platserna är mest 

respektive minst trygg utifrån rankningarna. De 18 svarsalternativ finns presenterade bredvid 

diagrammet. Den plats som anses totalt vara mest trygg efter alla rankningarna som eleverna 

gjort är Matsalen som är den första blåa stapeln som 72 svarade. Den näst tryggaste platsen är 

Biblioteket som visas i den första lila stapeln och har 65 svar. Den tredje tryggaste platsen är 

den första orangea stapeln som är Toaletterna och har 54 svar. Den fjärde platsen med  är 

Korridorerna som är den första gröna stapeln med 44 svar. Som den femte tryggaste platsen 

enligt eleverna visas i den andra röda stapeln som har 40 svar och är Andra våningen i B-

blocket.  

!  
Diagram 6. Vad är det som gör att du känner dig trygg på den platsen du rankade som nummer 
1 på föregående fråga? 

Det var 96 elever av 127 elever som besvarade frågan. Stapeldiagrammet visar elevernas svar 

på frågan om vad det är som gör att eleven känner sig trygg på platsen som hen rankade som 

nummer 1 på den föregående frågan i enkäten. Eleverna hade 18 stycken svarsalternativ och 

de hade möjligheten att fylla i upp till 5 stycken svar om de ville. Resultatet visar att 58 

stycken elever, se den första lila stapeln, har svarat att de tycker att platsen är trygg eftersom 

Människor jag inte känner mig trygg med är där. 57 elever, se första gröna stapeln, har svarat 

att de tycker platsen är trygg eftersom den har Öppna ytor. Enligt 51 svar av eleverna, se den 

andra gula stapeln, så är det en Behaglig ljudnivå som gör att de tycker att platsen är trygg. 
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!  
Diagram 7. Denna plats känner jag mig minst trygg på i skolan 

Det var 93 elever av 127 elever som besvarade frågan. Stapeldiagrammet ovan visar 

resultatet av frågan på vilken plats eleven känner sig minst trygg på i skolan. Eleverna skulle 

på frågan ranka de 5 platser som de är minst trygga på mellan 1-5 där 1 är minst trygg. 

Diagrammet visar de totala resultatet och visar hur eleverna anser platserna är minst 

respektive mindre trygg utifrån rankningarna. De 18 svarsalternativ finns presenterade 

bredvid diagrammet. Den plats som totalt anses vara den mest otrygga platsen, se den andra 

blåa stapeln, är med 52 svar H-torget. Den näst otryggaste platsen enligt eleverna som visas i 

den första blåa stapeln är med 37 svar Matsalen. Den tredje otryggaste platsen är I-blocket 

med 35 svar, se den tredje röda stapeln. Den fjärde är Korridorerna med 32 svar. Den femte 

platsen som eleverna känner sig minst trygga på i skolan är är E-blocket, se den tredje gula 

stapeln.  

!  
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Diagram 8. Vad är det som gör att du känner dig otrygg på den platsen du rankade som 
nummer 1 på föregående fråga? 

Det var 88 elever av 127 elever som besvarade frågan. Stapeldiagrammet visar vad eleverna 

svarat på frågan vad som gör att eleven känner sig otrygg på den platsen som den satte som 

nummer 1 i föregående fråga, alltså rankningsfrågan om var på skolan eleven känner sig 

minst tryggast på.  Eleverna hade 18 stycken svarsalternativ och de hade möjligheten att fylla 

i upp till 5 stycken svar om de ville. Flest elever 56 stycken, se den tredje gula stapeln, tyckte 

att det som gjorde platsen till den otryggaste var att det är Människor jag inte känner mig 

trygg med är där. Det andra som gjorde platsen otrygg svarade 41 stycken, se den tredje 

orange stapeln, att Jag har inte mina lektioner där. Det tredje som påverkar att platsen känns 

otrygg är enligt 39 svar, se den tredje lila stapeln, Hög/bullrig ljudnivå.  

 
Tabell 1. Bivariat analys på diagram 2, 5 och 7.  
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Ovan är en tabell över bivariat analys där den första kolumnen visar svaren på diagram 2, 

alltså var eleverna mestadels vistas. I raderna är därför de olika svarsalternativen, de olika 

blocken där de främst har sina lektioner dagligen. Kolumn två är de platser eleverna rankade 

som högs på frågan om vilken plats de anser är tryggast. Detta sätts i perspektiv till vart de 

mestadels vistas, därför är t.ex. rad ett först vart eleverna mestadels vistas, Entrévåningen A-

blocket, med vilket majoriteten tycker är de tryggaste platserna, Matsalen och Toaletterna. 

Den sista kolumnen är de platser eleverna rankade som högs på frågan om vilken plats de 

anser är minst tryggast. Detta sätts i relation till vart de mestadels vistas. T.ex. den otryggaste 

platsen för de som mestadels vistas i Entrévåningen A-blocket är Andra våningen i C-blocket 

samt Andra våningen i B-blocket.  

!42



6. Analys 
Här presenteras analysen av resultatet och svar på forskningsfrågorna tar form. Analysen är 

uppdelad i fyra underrubriker. Den första underrubriken innehåller en Chi2- analys av 

resultatet för att finna samband och kunna göra konstateranden för sambandsprövande 

statistik.  De andra underrubrikerna är formade utifrån forskningsfrågorna och utgör 73

analysen av resultatet. Analysen för varje forskningsfråga bearbetas dels utifrån de teoretiska 

ramverken för undersökningen och dels genom jämförelse med bakgrundsfakta och tidigare 

forskning. Slutligen framförs en sammanfattning av analysen.  

6.1 Chi2- analys  

Utifrån resultaten av enkäten görs en sambandsprövning som testar om slumpverkan kan ses 

som orsaken till forskningsresultatet eller om variablerna i fråga faktiskt har ett samband och  

därför testas sambandets giltighet genom en sannolikhetsberäkning kallad Chi2. Utifrån 

resultaten av enkäten har Chi2-metoden använts för att utföra ett så kallat Chi2-test för att 

jämföra två frågor emellan. Jämförelsen har gjorts mellan frågan Var på skolan har du 

majoriteten av dina lektioner? som är den oberoende variabeln i testet med påståendet Denna 

plats känner jag mig mest trygg på i skolan som är den beroende variabeln i testet. Utifrån 

Chi2-testet kan det utläsas ifall sambandet har en stor respektive liten signifikans,, någonting 

har, alltså om någonting uppstått slumpmässigt eller om det finns ett samband. Med Chi2-

testet är det möjligt att få fram ett tal och om detta tal är mindre än 0.05, 5%, så har 

sambandet inte uppstått genom slumpen.  

Genom att jämföra svaren på Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? med 

matsalen som var första svarsalternativet på frågan Denna plats känner jag mig mest trygg på 

i skolan så kan det utläsas att Chi2 är 0.411, alltså 41%, vilket betyder att det inte finns ett 

direkt samband utan det är ett slumpmässigt samband. Detta resultat kan bero på att matsalen 

är en plats där alla elever vistas på dagligen och utifrån vad tidigare forskning visat så kan 

stora öppna ytor med många människor kännas otryggt för många. 

 Patel, R. & B. Davidsson. (2011) Sid. 111.73
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När svaren på Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? jämförs med korridorerna 

som tryggaste platsen så blir Chi2 resultatet 0.039, vilket är ca 4%. Detta betyder att det finns 

ett tydligt samband. Genom detta resultat av Chi2-testet kan slutsatsen dras att det inte spelar 

någon roll var på skolan eleven har majoriteten av sina lektioner utan det är snarare 

korridorerna i sin helhet som anses vara en trygg plats.  

Den tredje platsen som Chi2-testet analyserade var jämförelsen mellan idrottshallen/

omklädningsrummet och frågan Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner?. Detta 

test gav ett Chi2 resultat på 0.537, eller 54%, vilket betyder att sambandet är slumpmässigt. 

Genom att jämföra svaren på Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? med 

toaletterna så kan det utläsas att Chi2 är 0.493, vilket är 49%. Detta resultat betyder att även 

detta samband är slumpmässigt. Resultatet visar att toaletterna generellt inte ses som en trygg 

plats, vilket stämmer överens med den tidigare forskning som menar att mörka ytor som inte 

luktar gott inte är trygg.  

Det femte Chi2-testet gjordes med den oberoende variabeln Var på skolan har du majoriteten 

av dina lektioner? som jämfördes med den beroende variabeln Caféet. Testet fick resultatet 

0.759, eller 76%. Detta resultat som betyder att sambandet är slumpmässigt och kan bero på 

att få personer rankade caféet som en trygg plats eller att caféet är en plats som är öppen och 

många människor befinner sig där och därför inte ses som en trygg plats för eleverna.  

När svaren på frågan Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? jämförs med 

biblioteket som tryggaste platsen så blir resultatet av Chi2-testet 0.33, eller 33%. Detta 

resultat visar att sambandet är slumpmässigt men visar på betydligt mindre slumpmässig nivå 

än flera av Chi2-testen ovan. Varför denna har lägre än många av de andra Chi2-testerna kan 

bero på att eleverna känner en större trygghet till en plats som är tyst, lugn och möbleringen 

är tilltalande.  

Genom att jämföra svaren på Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? med H-

torget som den tryggaste platsen på frågan Denna plats känner jag mig mest trygg på i skolan 

så kan det utläsas att Chi2 är 0.493, som är 49%. Chi2-testets resultat betyder att sambandet 
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är slumpmässigt. Att utföra Chi2-testet med den oberoende variabeln Var på skolan har du 

majoriteten av dina lektioner? som jämfördes med den beroende variabeln Entréplan så visar 

det att Chi2 talet är 0.024 vilket är 2.4%. Detta resultat visar att ett samband finns och det är 

inte slumpmässigt. Slutsatsen kan dras att det spelar ingen roll var på skolan eleven dagligen 

vistas utan generellt tycker alla att entréplan är en trygg plats.  

Chi2-testet utfördes sedan mellan frågan Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? 

som är den oberoende variabeln med Andra våningen A-blocket, som den tryggaste platsen, 

som är den beroende variabeln. Resultatet av testet visade att Chi2 är 0.142 vilket är ca. 14%. 

Detta är ett relativt lågt Chi2-tal än vad tidigare tester visat men det ligger inte under 5% 

gränsen och därför är sambandet slumpmässigt.  

När svaren på frågan Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? jämförs med Andra 

våningen B-blocket som tryggaste platsen så blir resultatet av Chi2-testet 0.00, eller 100%. 

Detta resultat av testet visar att det finns till 100% ett samband mellan dessa två variabler. 

Slutsatsen är att Andra i B-blocket är en mycket trygg plats. Resultatet kan antingen bero på 

att många elever som vistas på den platsen har rankat den högt men det kan även vara att 

många anser att det är en trygg plats då den är mycket öppen, den har tilltalande möbleringen 

med olika bord, bänkar och stolar men även att många elever har sina lektioner där. 

Att utföra Chi2-testet med den oberoende variabeln Var på skolan har du majoriteten av dina 

lektioner? som jämfördes med den beroende variabeln Tredje våningen B-blocket så visar det 

att Chi2-talet är 0.414, vilket är ca. 41%. Resultat visar att sambandet mellan de två 

variablerna är slumpmässigt. Genom att jämföra svaren på Var på skolan har du majoriteten 

av dina lektioner? med Andra våningen i C-blocket som den tryggaste platsen på påståendet 

Denna plats känner jag mig mest trygg på i skolan så kan det utläsas att Chi2 är 0.397, som 

är ca. 40%. Chi2-testets resultat betyder att sambandet mellan variablerna är slumpmässigt.  

När svaren på Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? jämförs med Tredje 

våningen i C-blocket som tryggaste platsen så blir Chi2 resultatet 0.422, vilket är ca 42%. 

Detta betyder att sambandet mellan variablerna är slumpmässigt.  
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Det gick inte att utföra ett Chi2-test med variabeln Var på skolan har du majoriteten av dina 

lektioner? och E-blocket då dessa är konstanta. Det går endast att utföra testet, och visa på  

korrelationsstatistik om det finns fler tillgänglig numeriska data. Detta resultat går därför inte 

att få ut och det kan bero på att för få har rankat E-blocket som en trygg plats. Det tredje sista 

Chi2-testet gjordes mellan den oberoende variabeln Var på skolan har du majoriteten av dina 

lektioner? och jämfördes med den beroende variabeln F-blocket. Testets resultat visade att 

Chi2-talet är 0.386, vilket är ca. 39%. Det finns därför inget samband mellan dessa variabler 

utan sambandet har uppkommit slumpmässigt.  

Chi2-testet utfördes sedan mellan frågan Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner? 

som är den oberoende variabeln med I-blocket, som den tryggaste platsen, som är den 

beroende variabeln. Resultatet av testet visade att Chi2 är 0.064 eller ca. 6%. Detta tal är över 

5% gränsen men är mycket nära därför kan vi säga att sambandet antagligen inte kommit 

genom slumpmässigt utan att det faktiskt finns ett samband mellan dessa två variabler. Det 

sista Chi2 resultat gjordes mellan svaren på Var på skolan har du majoriteten av dina 

lektioner? med K-blocket och det gick, liksom E-blocket, inte att genomföra då det inte fanns 

tillräckligt med numerisk data. Detta resultat visar att det inte var många elever som rankade 

K-blocket som en trygg plats.  

Slutsatsen genom Chi2-testet är att det skiljer sig mycket åt från fråga till fråga om 

sambandet faktiskt är ett samband mellan den platsen som eleverna anser vara tryggast och 

där eleverna mestadels vistas under skoldagen. De test där sambandet inte uppstått av 

slumpen, alltså där signifikansen är mindre än 5%, är Korridorerna, Entréplan och I-blocket. 

Sedan skiljer sig resterande test från 14% upp till 100%.  

6.2 Den fysiska skolmiljön påverkan på trygghet hos gymnasieelever  

Vid analysen av forskningsfrågan Hur påverkar den fysiska skolmiljön trygghet hos 

gymnasieelever? kommer den empiriska datainsamlingen jämföras med bakgrund och 

tidigare forskning. I analysen ingår även det teoretiska ramverket för undersökningen, alltså 
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Simmels sociologiska teori, som belyser att där finns en interaktion mellan skolans fysiska 

miljö och elev. 

Genom att analysera diagram 6 med diagram 8 i resultatdelen kan det tydligt utläsas vilka 

platser eleverna generellt ser som den tryggaste respektive otryggaste platsen på skolan. 

Viktigt att notera är att det inte behöver vara samma personer som svarar samma på det första 

diagrammet som det andra. Genom att avläsa diagram 6 som visar svaren på frågan; Vad är 

det som gör att du känner dig trygg på den platsen du rankade som nummer 1 på föregående 

fråga? så kan olika trygghetsfaktorer noteras. Den faktorn eleverna anses viktigast för att en 

plats ska anses vara trygg är att människor de känner sig trygga med är där. Den andra är att 

platsen har öppna ytor och den tredje är att det är behaglig ljudnivå på platsen. Att jämföra 

detta resultat med diagram 8 som visar svaren på frågan; Vad är det som gör att du känner 

dig otrygg på den platsen du rankade som nummer 1 på föregående fråga? så tas faktorer 

fram som anses göra en plats otrygg. Det som eleverna rankade som den faktorn som gör en 

plats mest otrygg är att människor eleven inte känner sig trygg med befinner sig på platsen. 

På andra plats kom att eleven inte har sina lektioner på platsen och som den tredje faktorn är 

att platsen har en hög/bullrig ljudnivå.  

Det går att dra slutsatsen att det som väger tyngst för elever när de anser en plats är trygg 

eller otrygg har med vilka människor som befinner sig på platsen. För att besvara 

forskningsfrågan Hur påverkar den fysiska skolmiljön trygghet hos gymnasieelever? så 

påverkar faktorer som om en plats har öppna ytor som anses vara positivt för tryggheten men 

även ljudnivån har stor påverkan för om en plats fysiska miljö upplevs trygg eller otrygg.  

Genom att koppla ihop dessa faktorer som gör en plats trygg eller otrygg med vilka platser 

eleverna anser vara mest trygg respektive minst trygg på skolan så kan platsens utformning 

analyseras. Den tryggaste platsen enligt eleverna är Matsalen och det stämmer att platsen har 

väldigt öppna ytor och matsalen på den berörda skolan är mycket stor, den har fönster från 

golv till tak över hela ytterväggen som också skapar en öppenhet. Det är även fönster från 

golv till tak där man går in samt där man går ut från matsalen, dessa fönster vetter ut mot 

skolans entrévåning respektive café. Det kan även stämma överens med faktorn om att 
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Människor jag känner mig trygg med är där på platsen, då eleverna ofta äter lunch med sina 

klasskompisar och vänner. Den andra tryggaste platsen enligt eleverna är Biblioteket och även 

den har mycket öppna ytor och stora fönster. Den tredje faktorn som gjorde en plats trygg är 

Behaglig ljudnivå och det kan konstateras stämma överens med ett bibliotek.  

Den plats som anses vara minst trygg enligt eleverna är H-torget och därefter Matsalen. 

Genom att studera figur 1 och utifrån platsens utformning så är H-torget en plats där inte 

många elever har sina lektioner utan mer ett torg med soffor, skåp och det har en mycket 

öppen yta. Då det inte är många program som har sina lektioner på platsen så passar det ihop 

med den första faktorn som gör en plats otrygg alltså,  människor eleven inte känner sig trygg 

med är på platsen. På andra plats kom att eleven inte har sina lektioner på platsen vilket 

stämmer bra överens med H-torget. Då H-torget är en plats där alla elever måste passera för 

att ta sig till idrottshallen och det är en plats som många elever befinner sig på så kan den 

kännas skrämmande. Detta stämmer med den tredje faktorn som är att platsen har en hög/

bullrig ljudnivå, vilket H-torget har. Den andra otryggaste platsen enligt eleverna är matsalen, 

detta gör matsalen till den tryggaste men även den näst otryggaste platsen enligt eleverna. 

Ovan beskrivs det varför matsalen kan ses som en trygg plats men nu varför den även kan 

vara en otrygg plats. Det är mycket människor som befinner sig i en matsal vilket stödjs med 

faktorn människor eleven inte känner sig trygg med är på platsen vilket stämmer med 

matsalen. Mycket människor befinner sig på platsen, är det som rankades som den fjärde 

faktorn på vad som gör en plats otrygg. Även den andra, eleven har inte sina lektioner där 

samt att platsen har en hög/bullrig ljudnivå. I en matsal kan ljudnivån bli mycket hög och 

därför kan platsen ses som en otrygg plats på skolan enligt eleverna.  

Genom att analysera diagram 3 som visar elevernas svar på frågan Jag känner mig trygg i 

skolan utanför klassrummet med diagram 4, Undviker du vissa platser på grund av en 

upplevd otrygghet? så visar det att eleverna känner sig trygga i skolan men att trots det är 

elever som väljer att undvika platser på grund av en upplevd otrygghet. Det går att dra 

slutsatsen att generellt känner sig eleverna trygga i skolan utanför klassrummet men det finns 

trots det olika platser i skolan som eleverna väljer att undvika då de upplever en otrygghet till 

vissa platser.  
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6.2.1 Analys utifrån Simmels teori  

Som ett övergripande ramverk för denna undersökning är Simmels teori relevant eftersom 

den belyser en pågående interaktion mellan den objektiva kulturen, det vill säga 

skolbyggnaden och den subjektiva kulturen, alltså eleven. Det är viktigt att utgå ifrån teorin 

eftersom den tydligt kan visa på hur viktig en skolbyggnads utformning är för eleven.  Inom 74

objektiva och subjektiva kulturen studeras vidare former och typer av social interaktion. 

Relevant för denna undersökning är att de former som människor skapar såsom exempelvis 

skolans och dess lokalers design integreras med de typer av människor som deltar i formerna, 

som till exempel eleverna.   75

Tolkningen av Simmels sociologiska teori för denna undersökning blir då 

sammanfattningsvis att det ständigt sker en växelverkan mellan den fysiska skolmiljön, alltså 

skolans uppbyggnad och utformning, och eleverna. Genom att undersöka växelverkan mellan 

dem kan interaktionen belysas och därmed utgöra ramverket för arbetets syfte, att undersöka 

hur den fysiska skolmiljön utanför klassrummet påverkar trygghet hos gymnasieelever och att 

synliggöra ett eventuellt samband mellan hur olika platsers utformning i skolan påverkar 

tryggheten hos eleverna, och vart eleverna mestadels vistas under skoldagen.  

Vid första anblick av resultatet visas tydligt att elever faktiskt påverkas av skolans 

utformning. Elever har svarat att de känner sig trygga på vissa platser och mindre trygga på 

andra platser. De har även tillkännagivit olika faktorer som påverkar deras trygghetskänsla. 

Eftersom Simmels teori bygger på en växelverkan mellan samhällets konstruktion och 

människan som leder till interaktion har det givit denna undersökning ett underlag. För denna 

undersökning har det varit avgörande att det finns en interaktion mellan samhällets 

konstruktion, i detta fall skolan som sådan och specifikt elever som människor. Det har varit 

avgörande att det finns en interaktion mellan dem för att komma fram till något resultat. 

Utifrån Simmels teori har undersökningen formats och genomförts, och resultatet visar på att 

 Bredmar, M. (2014) Sid. 86. 74

 Ritzer, G. & J. Stepnisky. (2015) Sid. 133-134. 75
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interaktionen mellan byggnaders utformning och människor även figurerar i skolans fysiska 

miljö. Resultatet visar på att elever påverkas av den fysiska skolmiljön på olika sätt och det är 

viktigt för elever hur skolan är designad och utformad.  

6.2.2 Komparativ analys med bakgrund och tidigare forskning 

I en fråga om bra skolmiljö hänvisar Valsö och Malmgren till faktorer som ljus och färg. Till 

exempel har ljusare och blåaktigt belysning visat sig bättre för koncentrationen vid 

skolarbetet medan en mörkare och varmare belysning stimulerar den sociala samvaron. Att 

eleverna får se dagsljus under skoldagen har en positiv effekt på tryggheten och välmåendet. 

Till exempel kan för starka färger skapa otrygghet i den fysiska miljön.  Bjurström visar med 76

sin tidigare forskning att ljud- och ljusmiljön är viktiga faktorer för trygghet och trivsel i den 

fysiska skolmiljön.  Negativa aspekter av skolmiljön kan ofta kopplas till hög bullernivå och 77

fel typ av ljussättning.  Utifrån det resultat som kunnats sammanställas efter 78

enkätundersökningen kan det konstateras att eleverna på skolan anser ljus belysning är 

mycket viktig för att en plats ska kännas trygg då det är 50 elever som svarat det på frågan 

Vad är det som gör att du känner dig trygg på den platsen du rankade som nummer 1 på 

föregående fråga? se diagram 6, det visar att är ljus viktigt för att eleverna ska känna 

trygghet. Det tas även upp ljud i form av att platser som har behaglig ljudnivå anses vara 

trygga medans hög/bullrig ljudnivå bidrar till att en plats anses vara mer otrygg.  

Utifrån Valsö och Malmgren hänger även en trygg skolmiljö mycket på möbleringen. 

Möbleringen bör vara bekväm och textilierna kan med fördel fungera som ljuddämpande. Att 

minska bullrig miljö skapar trygghet i skolans fysiska miljö.  Enligt arbetsmiljöverket ska 79

ljudreglering vara i gott skick för att lokalerna ska ha en behaglig ljudnivå  Som nämnt ovan 80

i analysen så har behaglig ljudnivå stor påverkan för om eleverna anser platsen är trygg även 

att hög/bullrig ljudnivå bidrar till att en plats anses vara otrygg. 30 stycken har rankat 

möbleringen och inredning som viktiga faktorer för att en plats ska anses vara trygg enligt 

eleverna.  

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 107-110 & 116-117. 76

 Bjurström, P. (2004) Sid. 105- 107. 77

 Bjurström, P. (2004) Sid. 114-116. 78

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 215-219.79

 Arbetsmiljöverket. (2017) Sid. 11. 80
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Tidigare forskning av Björklid hävdar att äldre barn, exempelvis gymnasieelever tenderar att 

tolka skolans fysiska miljö på ett symboliskt plan och därför behövs miljöer som inspirerar 

till olika typer av praktiska verksamheter och handlingar. Det är även viktigt att den fysiska 

skolmiljön ger ett välkomnande intryck så eleven känner sig hemmahörande där.  Utifrån 81

Chi2 testet visade det att eleverna känner sig trygga på entréplan vilket kan tyda på att de 

känner sig välkomnade i den miljön som skolan ger redan i entrén.  

Valsö och Malmgren hävdar att lukt är en annan faktor som påverkar känslan till en miljö. En 

plats lukt och fräschhet bidrar till hur elevernas trygghet påverkas av platsen. Dålig lukt och 

ofräscha miljöer skapar en otrygg känsla för skolans fysiska miljö och vice versa.  Enligt 82

arbetsmiljöverket är det en viktig del i skolmiljön att lokalerna ska vara rena, fräscha och 

lukta gott.  Att faktorn luktar inte gott kom på 6:e plats av arton alternativ på frågan Vad är 83

det som gör att du känner dig otrygg på den platsen du rankade som nummer 1 på 

föregående fråga? så kan det konstateras att det är en faktor som gör att en plats anses vara 

otrygg. 

En annan faktor till en bra fysisk skolmiljö är en skolas öppenhet och utsikt menar Valsö och 

Malmgren. De menar att man bör undvika för trånga platser och platser utan insyn eftersom 

dessa ytor kan bli en plats för kränkningar.  Här råder delade meningar kring skolans 84

öppenhet och öppna ytor. Lippman menar att öppna ytor på skolor inter visat sig ge en positiv 

effekt utan istället tenderar att göra elever otrygga då de inte finns något avskilt område att 

känna sig trygg inom. Samtidigt är det viktigt med insyn på platserna så inte mobbning kan 

förekomma och korridorer är ett utrymme som bör användas mer.  Tidigare forskning av 85

Cardellino och Leiringer inom huruvida öppna ytor har positiv påverkan eller inte pekar på 

olika aspekter. Öppna ytor bidrar ofta till gemenskap som främjar social interaktion. 

Samtidigt kan öppna ytor begränsa elevers möjligheter till privatliv och integritet.   86

 Björklid, P. (2005) Sid. 10-13, 26, 52-55. 81

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 107-110 & 116-117. 82

 Arbetsmiljöverket. (2017) Sid. 8- 10. 83

 Valsö, M. & F. Malmgren. (2019) Sid. 107-110 & 116-117. 84

 Lippman, C, P. (2010) Sid. 1, 4- 5. 85

 Cardellino, P. & R. Leiringer. (2011) Sid. 5-6. 86
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Det är således flera i bakgrundskapitlet samt tidigare forskning som tar upp öppna ytor men 

det är finns olika åsikter kring det. Resultatet från enkätundersökningen visar att den andra 

viktigaste faktorn för att en plats ska vara trygg är att den har öppna ytor. Det är matsalen 

som anses vara den tryggaste platsen och på den berörda skolan har matsalen öppna ytor. Just 

den berörda skolan är en öppen skola med högt i tak, mycket fönster och glas. 

Undersökningen utförd på just denna skolan stämmer därför bra överens med Valsö och 

Malmgrens teser kring öppna ytor.  

Utifrån tidigare forskning av Schurer kan även korridorerna var en problematisk plats på  

grund av att de är slitna, tråkigt inredda och nedklottrade.  H-torget är enligt 87

enkätundersökningens resultat den mest otrygga platsen och H-torget som plats är uppbyggd 

som ett torg men är även en korridor som alla elever måste gå igenom för att komma till 

idrottshallen. Att H-torget är en korridor kan definitivt stämma med Schurers beskrivning om 

varför korridorer kan vara en problematisk plats. Den fjärde mest otrygga platsen anser 

eleverna vara korridorerna. Trånga ytor som t.ex. en korridor kan vara anses enligt eleverna 

vara den femte främsta faktorn till att en plats anses vara otrygg. 

I tidigare forskning av Schurer om platsers påverkan på elever har det konstaterats att 

matsalen kan vara en problematisk plats om lokalen är sliten, har hög bullernivån och att det 

är stökig med många människor, köer och trängsel.  Detta som Schurer tar upp stämmer bra 88

överens med det resultat som enkätundersökningen gett. Matsalen är dels den tryggaste 

platsen men även den näst otryggaste platsen. Det är en mycket öppen plats som eleverna 

anses skapa trygghet men platsen har även en mycket hög/bullrig ljudnivå. Även mycket 

människor på en plats anses vara den fjärde största faktorn till att en plats anses vara otrygg.  

Toaletterna är något som ofta är problematiskt i skolans fysiska miljö. Utifrån tidigare 

forskning av Schurer har det konstaterats att toaletterna är otrygga av anledningarna att de är 

äckliga, ofräscha och har dålig lukt.  Utifrån resultatet verkar det som att den berörda skolan 89

 Schurer, A. (2006) Sid. 174- 177. 87

 Schurer, A. (2006) Sid. 174- 177. 88

 Schurer, A. (2006) Sid. 174- 177. 89
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för denna undersökning har tämligen bra toaletter. Det är få elever som har angivit toaletterna 

som otrygga platser. Snarare tvärtom är det en hel del elever påverkas positivt av toaletterna 

och de ses som en av de tryggaste platserna. Kanske har det att göra med de är fräscha och 

luktar gott. 

6.3 Gymnasieelevers trygghet på olika platser 
Analysen av forskningsfrågan hur påverkas gymnasieelevers trygghet på olika platser i 

relation till vart de mestadels vistas under skoldagen? bearbetas främst utifrån den empiriska 

datainsamlingen i relation till det rumsliga teoriperspektivet. Det rumsliga teoriperspektivet 

fungerar som en utgångspunkt och ligger således till grund för det eventuella samband som 

undersöks, alltså hur elever påverkas på olika platser och vart de mestadels vistas. Det 

kommer även finnas indrag av tidigare forskning och bakgrund i analysen.  

Utifrån den bivariata analystabellen, se tabell 1, som visas ovan går det att utläsa att de elever 

som mestadels vistas på entrevåningen i A-blocket känner sig tryggast i matsalen och vid 

toaletterna. Det första intressanta här är att eleverna inte är tryggast på den plats de mestadels 

vistas på, utan här är det matsalen och toaletterna som påverkar deras trygghetskänsla. Dock 

visar det att 4 av 9 av vart eleverna mestadels vistas och vilken plats de anses vara tryggast är 

samma som vart de vistas på. Genom att analysera den otryggaste platsen kopplat till vart 

eleverna mestadels vistas i skolan kan man se att flera väljer platser som är andra “block” på 

skolan där andra program ofta vistas. T.ex. väljer de som mestadels vistas i andra våningen i 

A-blocket att de otryggaste platserna är andra våningen i B-blocket och tredje våningen i B-

blocket.  

6.3.1 Analys utifrån det rumsliga teoriperspektivet 

Inför undersökningen av arbetets mål, att synliggöra ett eventuellt samband mellan hur olika 

platsers utformning i skolan påverkar tryggheten hos eleverna, och vart eleverna mestadels 

vistas under skoldagen, krävdes ytterligare en teoretiskt utgångspunkt för att ha ett underlag 

för och tydligare synliggöra det eventuella sambandet.  
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Det teoretiska ramverket utgörs således av det rumsliga perspektivet som studerar 

interaktionen mellan en individ och dennes omgivning. Bland annat fungerar rumslig 

perception och kognition som ramverk för denna undersökning. Teorin menar att 

perceptionen, människans varseblivning och uppfattning om omgivningen, utgör en 

kognition, alltså informationslagring hos individen. Denna informationslagring kopplas till 

individens tolkning, värdering och attityd gentemot omgivningen eller platsen. På så sätt 

anpassar sig individen till miljöer och agerar utifrån ett specifikt geografiskt område.   90

Det geografiska området uppfattas på ett särskilt sätt av individer som anpassat sig till denna 

miljö det kan skapa en kollektiv känsla inför området.  Vidare kan detta geografiska område 91

skapa en maktkänsla hos individer som har en särskilt koppling till platsen. Känslan kan 

skapa rumsligt kontroll, säkerhet och identitet i över området.  För undersökningen kopplas 92

således trygghet på som en känsla som kan infinna sig hos en individ inför en plats som de 

väl känner till och vistas ofta på. Undersökningens samband stärks i och med detta 

teoriperspektiv och ger en tydlig förklaring för varför det eventuella sambandet är utformat. 

Om elever vistas mestadels på en plats bör de rimligtvis känna en särskild kontroll, säkerhet 

och trygghet inför platsen.  

Resultatet visar att eleverna känner sig trygga där de mestadels vistas under skoldagen, alltså 

där de har de majoriteten av sina lektioner, sina skåp och hemklassrum. Dock rankades även 

matsalen och biblioteket högt som trygga platser. Utifrån det rumsliga teoriperspektivets tes 

om huruvida människor känner inför ett geografiskt område, kan här denna undersökning 

kopplas. De platser på skolan där respektive elev är trygga har till stor del varit där de 

mestadels vistas. Många känner sig trygga där de har majoriteten av sina lektioner och kanske 

är det på grund av, som teorin hävdar, att ett geografiskt område bidrar till en maktkänsla, 

säkerhet, kontroll och trygghet hos personer som vistas där ofta. Eftersom flertalet elever har 

angivit matsalen och biblioteket som trygga platser kan även här det rumsliga 

teoriperspektivet kopplas på. Låt göra antagandet att elever ofta vistas i matsalen och 

 Gren, M. & P. Hallin. (2003) Sid. 125-126 & 130.90
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biblioteket, då kan det även inför dessa geografiska platser ha skapats säkerhet, kontroll och 

trygghet.  

Vad som stärker detta teoretiska ramverk ytterligare är genom resultatet för vart eleverna 

känner sig minst trygga. Otryggheten på platser hos eleverna infinner sig främst på platser där 

de inte har sina lektioner eller hemklassrum. Där andra elever har sina hemklassrum, 

majoriteten av sina lektioner och skåp visar sig vara den mest otrygga platsen för de elever 

som inte har sitt hemområde där. Detta kan återigen passa in på teorin eftersom det visar på 

hur stark en koppling till ett geografiskt område kan vara samt hur viktig relationen till 

platsen är.  

6.3.2 Komparativ analys med bakgrund och tidigare forskning 

I linje med arbetsmiljöverket är det är en viktig del i skolmiljön att eleverna ska känna sig 

trygga på alla platser i skolan.  Utifrån resultat från enkätundersökningen så är eleverna 93

generellt väldigt trygga i skolan, se diagram 3. Dock visar diagram 4 och diagram 7 att det 

dels finns platser som eleverna undviker på grund av en otrygghet och även platser som anses 

vara mindre trygga än andra.   

Appel och Ernestam belyser att inkluderande lärmiljöer bidrar till positiva effekter på 

elevernas skolresultat.  Om eleverna, utifrån diagram 3, anses vara trygga i större delen av 94

skolan så borde eleverna enligt Appel och Ernestam ha bra skolresultat också. Detta går dock 

inte att konstatera genom frågorna i enkäten utan i så fall genom betygsstatistik.   

I tidigare forskning av Bjurström framställs den fysiska skolmiljön som en plats som eleverna 

anpassar sig till och lär sig att hantera, oavsett skolans och dess lokalers utformning. Han 

menar att människan har en förmåga att hantera alla sorters platser när de vistas på den 

tillräckligt ofta och under en längre tid.  Genom att analysera den bivariata tabellen eller 95

korstabellen så kan visade det sig att eleverna känner sig trygga på allmänna platser som t.ex. 

matsalen men samtidigt var det många elever som anser att den tryggaste platsen är den plats 

 Arbetsmiljöverket. (2017) Sid. 8- 10. 93
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där de främst har sina lektioner och där det mest vistas dagligen. Eleverna har därför lärt sig 

hantera platser eftersom de varit där en längre tid, det är eleverna i årskurs två som 

enkätundersökningen utförts i, och de har varit på skolan i snart två år. Enligt diagram 2 är 

det även 118 av 120 elever som instämmer helt eller instämmer delvis till frågan om de 

känner sig trygg i den fysiska skolmiljön.  

6.4 Slutsats 
Sammanfattningsvis går det att utläsa tydliga och relevanta slutsatser och svar utifrån 

resultatet av enkätundersökningen. Utifrån den första forskningsfrågan för arbetet, Hur 

påverkar den fysiska skolmiljön trygghet hos gymnasieelever? så kan slutsatsen tas att 

eleverna påverkas av den skolmiljön de befinner sig i. Eleverna känner sig generellt mycket 

trygga i den fysiska skolmiljön utanför klassrummet men trots det visar det att elever väljer 

att undvika platser på grund av en upplevd otrygghet. Det finns även platser som elever anser 

vara mer eller mindre trygga på skolan. Faktorer som om eleverna känner andra elever på 

platsen eller inte, om det är väldigt mycket människor på platsen, om platsen är mycket 

öppen eller om det är hög/bullrig eller behaglig ljudnivå är faktorer som påverkar tryggheten 

hos eleverna.  

Den andra forskningsfrågan i arbetet är Hur påverkas gymnasieelevers trygghet på olika 

platser i relation till vart de mestadels vistas under skoldagen? och utifrån resultat på 

frågorna i enkätundersökningen så kan slutsatsen dras att eleverna känner en högre trygghet 

till platser de ofta vistas i och där de har mestadels av sina lektioner. Det visar även att de 

högst rankade platserna där andra elever vistas mest och har sina hemklassrum upplevs som 

en mer otrygg plats, detta har med trygghet till sitt eget territorium att göra. 

Syftet med arbetet var att undersöka hur den fysiska skolmiljön utanför klassrummet 

påverkar tryggheten hos eleverna. Detta har gjorts under arbetets gång och genom 

enkätundersökningen har det identifierats och en slutsats har dragits. Skolmiljön påverkar 

elevernas trygghetskänsla till platser. Undersökningens mål var att synliggöra ett eventuellt 

samband mellan hur olika platsers utformning i skolan påverkar tryggheten hos eleverna, och 

vart eleverna mestadels vistas under skoldagen. I analysavsnittet 6.3 tas detta samband upp 
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och analyseras och slutsatsen är att det finns ett samband mellan trygghet, vart eleverna 

mestadels vistas och inte vistas under skoldagen. 
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7. Diskussion 

Här presenteras en diskussion och sammanfattning i form av reflektioner kring arbetets olika 

delar, undersökningens resultat och slutsatser. Det beskrivs hur väl undersökningen har 

uppnått det syfte som den hade och om arbetet har kunnat svara på forskningsfrågorna eller 

inte. Undersökningens validitet och reliabilitet tas upp och diskuteras.  

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur den fysiska skolmiljön utanför klassrummet 

påverkar trygghet hos gymnasieelever. Undersökningens mål var även att synliggöra ett 

eventuellt samband mellan hur olika platsers utformning i skolan påverkar tryggheten hos 

eleverna, och vart eleverna mestadels vistas under skoldagen. Genom enkätundersökningen 

som utfördes och analysen av resultatet av svaren så har slusatser kunnat tagits att elever 

tycker att platser är mer eller mindre trygg och att det beror på faktorer som mycket 

människor på platsen, ljudnivån och om det är personer eleven känner eller inte som är på 

platsen. Detta svarar även på syftets andra del om samband och genom resultatet kan vi se att 

sambandet finns och att platser stärker elevernas känsla av trygghet.  

Forskningsfrågorna Hur påverkar den fysiska skolmiljön trygghet hos gymnasieelever? och 

Hur påverkas gymnasieelevers trygghet på olika platser i relation till vart de mestadels vistas 

under skoldagen? har kunnat besvaras genom enkätundersökningens svar och analysen som 

gjorts kring svaren. Den fysiska miljön påverkar elevernas trygghet och de påverkas generellt 

positivt i skolans fysiska miljö. Men det finns olika platser som anses vara mer otrygga. De 

tryggaste platserna är offentliga platser som matsalen och biblioteket men ofta även där de 

vistats mest. De otryggaste platserna är H-torget, matsalen och ofta där andra elever 

mestadels vistas. Detta stödjer svaret på den andra frågan att elevernas trygghet påverkas av 

vart de mestadels vistas respektive vart de inte vistas.  

Den tidigare forskning och bakgrundsfakta som ligger till grund för arbetet handlar om 

trygghet i den fysiska skolmiljön och de betonar hur viktigt det är med skolans design. Det 

var mycket av den tidigare forskningen och bakgrundsfaktan som stämmer bra överens med 

resultatet av undersökningen t.ex. om öppenhet på skolan. Dock utmärkte sig tryggheten/

otryggheten mot toaletter mellan resultatet och vad tidigare forskning och bakgrundsfaktan 
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säger. Enligt enkätundersökningens resultat så anses toaletterna vara en mycket trygg plats 

enligt eleverna medans forskningen menar att toaletter kan vara en mycket otrygg plats då det 

kan kännas trånga, lukta illa och vara ofräscha. Det som kan konstateras är då att toaletterna 

kanske är trygga då det anses vara mycket fräscha, ljusa och luktar gott. Det kan dock inte 

utläsas genom resultatet i den här enkätundersökningen. Någon mer öppen fråga hade kunnat 

svara på det eller om eleverna endast fick välja ett alternativ till vilken plats de anses vara 

tryggast på. 

Metoden som användes för datainsamlingen i undersökningen var kvantitativa 

internetenkäter. Detta har varit ett bra insamlingsmetod för denna typ av studie då eleverna 

skriver in koden till undersökningen själva, det är digitalt och vi kunde fort få in ett stort antal 

enkäter. Något som hade kunnat förbättras är enkätens utformning. Att vara övertydlig med 

vad som menas med varje fråga och vad som förväntas av respondenten. På så vis kanske 

bortfallet inte blivit lika stor.    

De teorier som använts i arbetet är Simmels sociologiska teori samt Gren och Hallins teori 

Det rumsliga teoriperspektivet. De har fungerat som ett ramverk för hela arbetet och genom 

hela analysen. Simmels teori utgår från att former och typer verkar inom den subjektiva 

kulturen och den objektiva kulturen. Det rumsliga teoriperspektivet studerar interaktionen 

mellan en individ och dennes omgivning.  

Resultatet av de svar som enkätundersökningen gav har presenteras utifrån ett helt avsnitt av 

diagram med tydliga beskrivningar av diagrammen för läsaren. Resultatet visar tydligt vad 

eleverna svarat på frågorna och kunde ge ett resultat om t.ex. eleverna anser sig vara trygga i 

skolans fysiska miljö. I analysavsnittet beskrivs och analyseras resultatet genom att göra ett 

Chi2-test, jämföra diagram, se samband och dra slutsatser. Resultatet analysera hela tiden i 

relation till vad tidigare forskningen samt bakgrund sagt, teorierna samt såklart 

frågeställningarna. Något som kan problematiseras med analysen av resultatet är att Chi2-

testet tyvärr inte visade speciell hög samband utan många elever har svarat olika på frågor 

och det är slumpmässigt. Dock går alltid generella slutsatser att dra men inte individuella svar 

från eleverna. Något annat värt att noter av resultatet är att matsalen är både den tryggaste 
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platsen men även den näst mest otrygga platsen. Forskningen visar även att toaletter ofta är 

en otrygg plats men enligt vårt resultat är det en mycket trygg plats.  

Det skolan själv säger om trivsel och trygghet är: “Vår skola har under många år fått mycket 

goda betyg avseende elevernas upplevelse av trivsel, trygghet och studiero. Vi tycker att 

dessa faktorer är viktiga för att eleverna ska kunna nå målen för utbildningen och vi satsar 

därför mycket, både på förebyggande åtgärder men också på att snabbt ta hand om det som 

någon gång händer. Bland våra förebyggande åtgärder vill nämna klassvis 

värdegrundsövningar i starten av årskurs 1, vuxennärvaro centralt i skolan, 

trygghetsmätningar och andra trivselbefrämjande åtgärder. Någon gång kan det dock hända 

att någon blir kränkt eller känner sig utanför på något sätt. Då arbetar vi efter skolenheternas 

planer mot diskriminering och kränkande behandling där våra elevhälsoresurser är en viktig 

del. Vi vill att vår skola även i framtiden ska uppfattas som trygg.”  Skolan är mycket mån 96

om att eleverna ska känna sig trygga i skolan och att trivsel och studiero är mycket viktiga 

faktorer för skolan.  

Efter att enkätundersökningen utförts, ett resultat framställts och en analys har gjorts så kan 

det konstateras att validiteten i arbetet är hög. Genom enkätfrågorna, den tidigare 

forskningen, bakgrund och teorierna så har vi kunnat mäta det vi avsett att mäta, hur den 

fysiska skolmiljön påverkar elevernas trygg samt om olika platser anses vara mer eller 

mindre trygg beroende vart eleverna mestadels vistas under skoldagen. Undersökningens 

reliabilitet är svår att kontrollera men resultatet hade antagningen inte blivit detsamma då 

trygghet är något som hela tiden kan förändras och det ser aldrig likadant ut på olika skolor. 

Om undersökningen skulle göras igenom med exakt samma respondenter kan det bli samma 

resultat men troligtvis inte. Det är svårt att få en hög reliabilitet när man utför en 

undersökning om människors åsikter om någonting då en åsikt alltid kan förändras. Därför är 

undersökningens validitet hög medan reliabiliteten är låg.  

Trovärdigheten av resultatet blir hög i studien för just den aktuella skolan som 

undersökningen gjorts på men den är inte representativ för alla Sveriges skolor. Dock kan 

 Fakta tagit från den berörda skolan. (Hämtad: 2019-04-02)96
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generella slutsatser dras om platser på skolan som i princip ser likadana ut i alla skolor, t.ex. 

är alltid ljudnivån i bibliotek behagliga, matsalarna är ofta stora och det är hög/bullrig 

ljudnivå samt att elever eller program har en specifik plats där de främst vistas på dagligen. 

Studien är utförd på en specifik skola och därför blir det en fallstudie på den aktuella skolan 

och ingen generell slutsats om platser i skolor kan dras.  

Om vi skulle utföra undersökningen under en längre tid än vad detta arbetet har fått ta så 

skulle vi vilja göra en bredare enkätundersökning. Dels med fler elever så att undersökningen 

blir mer omfattande men även att respondenterna är lika många elever från varje program och 

dels ha flera enkätfrågor och eventuellt även öppna frågor. Enkätens utformning hade kunnat 

vara med frågor som är utformade med både kvantitativ och kvalitativ karaktär. Att göra en 

studie genom intervjuer i ämnet hade varit intressant för att kunna svara något mer på 

elevernas upplevelser av trygghet i den fysiska skolmiljön, för att kunna gräva något 

“djupare” i ämnet. Denna studie skulle kunna användas som underlag och stöd för utredare 

som är intresserade av den aktuella skolan eller för forskare för att få en överblick om vilka 

platser elever anser vara trygg/otrygga platser på en skola. Studien kan ses som en 

utgångspunkt och en början för vidare forskning inom ämnet.  

7.1 Didaktisk diskussion  

För att främja utbildningen inom ämnet samhällskunskap för gymnasiet har en didaktiskt 

diskussion genomförts. Diskussionen för fram hur detta examensarbete kan fungera som ett 

undervisningsunderlag för samhällskunskap och hur elever kan få användning för såväl 

undersökningens teoretiska ramverk som resultatet. Till att börja med görs detta 

examensarbete främst för att påvisa hur den fysiska skolmiljön påverkar elevers trygghet och 

därmed deras vardag samt skolgång. Utifrån tidigare forskning  har det gått att konstatera hur 

viktigt skolans design och uppbyggnad är för elevers trivsel, trygghet och skolgång. Detta 

arbete utgörs alltså av att undersöka huruvida hur den fysiska skolmiljön utanför klassrummet 

påverkar trygghet hos gymnasieelever. Det teoretiska ramverket för arbetet är sociologi, med 

Simmel i spetsen samt miljöpsykologi med det rumsliga teoriperspektivet i fokus. Den 

didaktiska implikationen för detta arbete blir således hur det är möjligt att tillämpa 

undersökningens resultat i samhällskunskap. Resultatet för undersökningen har visat att 
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tryggheten hos eleverna påverkas på olika platser genom att de känner sig trygga, respektive 

otrygga på platser som är okända för dem.  

Genom att belysa gymnasieämnet samhällskunskaps syfte och centrala innehåll kan en 

koppling göras till undersökningens resultat. Kopplingen blir användbar inom 

samhällskunskap i och med att viktiga punkter för ämnet berörs i undersökningens resultat. 

Resultatet är således sammanvävt av litteratur, tidigare forskning och den empiriska 

datainsamlingen och utgörs av ett sociologiskt teoriperspektiv. Skolverket har formulerat 

gymnasieämnet samhällskunskaps syfte följande;  

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom 
s ta t sve tenskap , soc io log i och na t iona lekonomi , men även andra 
samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, 
teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor 
förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.  97

Utifrån samhällskunskapsämnets syfte lyfts sociologi fram. Inför denna undersökningen är 

sociologi ett av det teoretiska ramverket för detta arbete. Detta kan således bli ett exempel 

hur man kan utföra en undersökning med sociologi som teoretisk utgångspunkt. Elever som 

läser samhällskunskap berörs och kommer i kontakt med sociologi på olika sätt. Genom att 

tillämpa denna undersökning som ett exempel på hur ett arbete med sociologisk utgångspunkt 

kan se ut kan eleverna komma i kontakt med sociologi. Här blir det således relevant att ta upp 

undersökningens teoretiska ramverk och synliggöra den för eleverna så de blir mer insatta i 

teorin och hur den kan tillämpas på verkligheten. Det blir än mer relevant eftersom 

undersökningens verklighet är deras verklighet, nämligen skolan och dess fysiska miljö. 

Eleverna får genom denna undersökningen möjligheten att se hur sociologi kan appliceras på 

deras skolgång och därmed vardag. På så vis blir sociologin förhoppningsvis enklare att 

förstå och eleverna kan se hur olika teorier kan bli användbara för att undersöka just deras 

verklighet och vardag.  
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Vidare visas ett utdrag ur det centrala innehållet för samhällskunskap 1b, tätt följt med en 

förklaring för hur undersökningens resultat blir relevant för eleverna som läser 

samhällskunskap; 

Centralt innehåll för samhällskunskap 1b: 
Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt 
i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och 
utanförskap.  98

Det är utifrån denna punkt i det centrala innehållet för samhällskunskap 1b som resultatet 

spelar in och blir relevant. En central del som eleverna bör lära sig och ha med sig efter att ha 

läst kursen är således hur individer och gruppers identitet och andra sociala livsvillkor skapas 

utifrån kategorier som berör gemenskap och utanförskap. Syftet med denna undersökning är 

således att undersöka hur den fysiska skolmiljön påverkar elevers trygghet. Vi kopplar 

därmed trygghet som en kategori för gemenskap och utanförskap. Huruvida elever känner 

trygghet eller inte för en plats kan kopplas till gemenskap och utanförskap. Om de påverkas 

positivt av en plats, kan det innebära att gemenskap berörs och vice versa. Elever ska själva 

arbeta med hur dynamik fungerar för grupper och individer, men resultatet för denna 

undersökning kan ligga till grund för ett sådant arbete. De ska arbeta med kategorier som 

utgångspunkt som berör gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor, 

och skapar gemenskap och utanförskap. Trygghet, som är en av denna undersökningens 

huvudbegrepp, kan således bli en kategori som eleverna får arbeta kring för att undersöka 

punkten. Ett annat begrepp som ligger till grund för denna undersökning är den fysiska 

skolmiljön och det kan också appliceras som en kategori för eleverna att arbeta med. Att låta 

elever undersöka gemenskap och utanförskap för att koppla till gruppers och individers 

identitet, med mera, utifrån kategorierna den fysiska skolmiljön eller trygghet, kan bli 

intressant för dem eftersom det dels är relevanta begrepp för skolan samt deras hemmaarena 

och vardag.  

Avslutningsvis kan denna undersökningen exempelvis fungera som undervisningsunderlag 

och inspiration på två vis; Dels kan själva arbetets teoretiska utgångspunkt, sociologi, fungera 
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som ett konkret exempel på hur sociologi kan beröra elevernas skolgång och vardag och 

synliggöra samt tillrättalägga eventuella problem. Dels kan undersökningens resultat och 

begrepp som trygghet och den fysiska skolmiljön fungera som undervisningsunderlag för 

eleverna att själva undersöka olika samband och kopplingar inom samhällskunskapsämnet.  
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1- Mail till skolan  

Hej! 

Vi är två tjejer som heter Moa Olsson och Emma Zetréus som läser vårt sista år på högskolan 

i Halmstad till ämneslärare i gymnasieskolan med inriktning samhällskunskap och historia/ 

religion.  

Vi ska nu påbörja vårt examensarbete där vi ska undersöka hur gymnasieelever från olika 

program påverkas av den fysiska skolmiljön utanför klassrummet. Undersökningens mål är 

att synliggöra hur elevers, från olika program, trygghetskänsla påverkas på olika platser i 

skolan.  

Som empiriskt underlag kommer vi använda oss av enkäter som vi vill skicka ut till elever på 

olika program på en gymnasieskola. Vi kommer behöva skicka ut enkäter till samtliga 

program på skolan men det räcker med en klass per program år 2.  

Vi har bägge utfört VFU- perioder på Aranäsgymnasiet och gillar skolan skarpt! Vi undrar nu 

om vi får lov att utföra denna undersökning på Aranäsgymnasiet genom att skicka ut enkäter 

till eleverna i de olika programmen på skolan? Givetvis är enkäterna anonyma. De utförs på 

en dag och  tar högst 10 minuter per elev att besvara.  

Tack på förhand! Så snabbt svar som möjligt önskas!  

Med vänlig hälsning,  

Moa Olsson och Emma Zetréus  
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9.2 Bilaga 2- Enkäten 

Enkät - trygghet i skolans fysiska miljö 

Fråga 1. Vilket program/linje går du på? 

Barn och fritidsprogrammet (BF)  

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA)  

Estetiska programmet (ES)  

International Baccalaureate (IB)  

Introduktionsprogrammet (IM)  

Naturvetenskapsprogrammet (NA)  

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)  

Teknikprogrammet (TE)  

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)  

Fråga 2. Vilket kön definierar du dig som?  

Tjej  

Kille  

Annat   

Fråga 3. Hur trivs du i skolan utanför klassrummet?  

Mycket bra                                

Bra                               

Dåligt                                

Mycket dåligt   

Fråga 4. Var på skolan har du majoriteten av dina lektioner?  

Entrévåningen i A-blocket             

Andra våningen i A-blocket     

Andra våningen i B-blocket             

Tredje våningen i B-blocket              

Andra våningen i C-blocket    
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Tredje våningen i C-blocket              

E-blocket              

F-Blocket            

H-torget              

I-Blocket             

K-Blocket 

Fråga 5. Jag känner mig trygg i skolan utanför klassrummet  

Instämmer helt  

Instämmer delvis  

Instämmer inte  

Instämmer inte alls  

Fråga 6. Undviker du vissa platser på grund av en upplevd otrygghet? 

Jag undviker alltid otrygga platser                                        

Jag undviker ibland otrygga platser   

Jag undviker sällan otrygga platser  

Jag undviker aldrig otrygga platser  

      

Fråga 7. Denna plats känner jag mig mest trygg på i skolan   

Matsalen        

Korridorerna           

Idrottshallen/omklädningsrummet        

Toaletterna 

Caféet               

Biblioteket               

H-torget               

Entréplan               

Entrévåningen i A-blocket             

Andra våningen i A-blocket               

Andra våningen i B-blocket             
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Tredje våningen i B-blocket               

Andra våningen i C-blocket               

Tredje våningen i C-blocket              

E-blocket              

F-Blocket                        

I-Blocket             

K-Blocket                         

    

Fråga 8. Vad är det som gör att du känner dig trygg på platsen du rankade som 

nummer 1 på föregående fråga? 

Ljus belysning/ Mörk belysning  

Öppna ytor/ Trånga ytor  

Ljusa färger/ Mörka färger 

Luktar gott/ Luktar inte gott 

Mycket människor/ Lite människor  

Människor jag känner är där/ Människor jag inte känner är där 

Jag har mina lektioner där/ Jag har inte mina lektioner där  

Möbleringen är tilltalande/ Möbleringen är inte tilltalande  

Behaglig ljudnivå/ Hög (bullrig) ljudnivå  

Fråga 9. Denna plats känner jag mig mest otrygg på i skolan     

Matsalen        

Korridorerna           

Idrottshallen/omklädningsrummet        

Toaletterna 

Caféet               

Biblioteket               

H-torget               

Entréplan               

Entrévåningen i A-blocket             

Andra våningen i A-blocket               
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Andra våningen i B-blocket             

Tredje våningen i B-blocket               

Andra våningen i C-blocket               

Tredje våningen i C-blocket              

E-blocket              

F-Blocket                        

I-Blocket             

K-Blocket          

Fråga 10. Vad är det som gör att du känner dig otrygg på platsen du rankade som 

nummer 1 på föregående fråga? 

Ljus belysning/ Mörk belysning  

Öppna ytor/ Trånga ytor  

Ljusa färger/ Mörka färger 

Luktar gott/ Luktar inte gott 

Mycket människor/ Lite människor  

Människor jag känner är där/ Människor jag inte känner är där 

Jag har mina lektioner där/ Jag har inte mina lektioner där  

Möbleringen är tilltalande/ Möbleringen är inte tilltalande  

Behaglig ljudnivå/ Hög (bullrig) ljudnivå  
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