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Att integrera arbetsmiljöfrågor i utbildningen 
Goda exempel inom utbildning och yrkesutbildning

Inledning

Inom ramen för Europeiska unionens strategi för hälsa och 
säkerhet i arbetet har utbildning och en förebyggande 
kultur identifierats som grundläggande faktorer för att 
upprätthålla och förbättra arbetskvaliteten. Till stöd för 
denna strategi har Europeiska arbetsmiljöbyrån publicerat 
en rapport, Mainstreaming occupational safety and health 
into education: Good practice in school and vocational 
education (Integrering av arbetsmiljöfrågor i utbildningen: 
goda exempel inom utbildning och yrkesutbildning). Rapporten 
ger en omfattande översikt av goda exempel i EU och 
skildrar i stora drag hur man skall gå vidare mot en 
systematisk strategi för integrering av arbetsmiljöfrågor i 
utbildning och yrkesutbildning. Detta faktablad innehåller 
en sammanfattning av rapporten.

God praxis

Rapporten innehåller 36 exempel på god praxis, av vilka 14 
presenteras som fallstudier. Dessa exempel är uppdelade 
enligt tre olika synsätt: ett ”holistiskt” synsätt, ett synsätt som är 
kopplat till skolornas läroplaner, och ett synsätt för 
arbetsplatsen.

Ett ”holistiskt” synsätt

Fallstudier som bygger på ett ”holistiskt” synsätt har en mer 
allsidig syn på säkerhet och hälsa och omfattar fysiskt, psykiskt 
och socialt välbefinnande. Dessa fallstudier inriktas på hela 
utbildningssystemet, och syftar till att förbättra arbets- och 
inlärningsmiljön i skolorna.

Ett synsätt som är kopplat till skolornas läroplaner

I fallstudier där arbetsmiljöfrågor är en fullvärdig del i läroplanen 
begränsas inte arbetsmiljöfrågorna till något särskilt ämne. 
Säkerhet och hälsa integreras som ”tvärgående” ämnen, dvs. på 

alla nivåer i undervisningen och i olika ämnen, t.ex. i språk- och 
litteraturundervisning.

Synsätt för arbetsplatsen

Fallstudier som rör hantering av de sista viktiga stegen i 
utbildningen, övergången från skola till arbetsliv, inriktas på att 
introducera eleverna på arbetsplatsen, att hjälpa dem att ta 
steget ut i yrkeslivet och att informera om de risker som detta 
medför. I dessa fallstudier tar man itu med denna fråga på en 
allmän eller sektorsinriktad nivå.

Hur kan god praxis kopplas till en framtida strategi?

Rapporten bygger på dessa exempel på god praxis och 
innehåller ett förslag till modell som belyser de viktigaste 
faktorerna i integreringen av arbetsmiljöfrågor i utbildningen.
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Fallstudier

”National healthy school standard”, England, ett 
nationellt program som syftar till att ge officiella 
godkännanden till partnerskap mellan skolor och hälso- och 
sjukvården; ”The safe school”, Nederländerna, ett initiativ 
som inriktas på att öka kommunikationen om frågor som rör 
säkerhet och våld i och kring skolor; FAOS (”Light in school 
safety”), Grekland, utveckling av omfattande förfaranden 
för säkerhetsutvärdering i den dagliga skolundervisningen 
och i skolornas omgivning genom inrättande av offentlig-
privata partnerskap; ”School environment round”, 
Sverige, ett koncept för att utforma arbets- och 
inlärningsmiljön i skolorna.

Fallstudier

”At the safety school”, Italien, en begreppsmässig och 
metodisk ram för lärare om integrering av arbetsmiljöfrågor i 
studieplanen; Exempel på god praxis i grundskolan, 
Italien, utveckling och spridning av läromedel på nationell 
nivå för att främja en kultur av förebyggande; Splaat (”Safe 
play at all times”), England, som syftar till att öka 
medvetandet i grundskolan om säkerhetsfrågor som rör 
byggplatser samt att utveckla ett undervisningspaket för 
nationella läroplansprojekt; Armiprojektet: ”Ar and Mi at 
school/New kids on the job”, Danmark, vars syfte är att 
utveckla grundläggande attityder och sprida kunskap om hur 
man positivt kan bidra till allas hälsa och säkerhet.

Fallstudier

Förebyggande av olyckor som drabbar barn och unga i 
jordbruket, Irland, utveckling och introduktion av en 
”säkerhetsdeklaration” som fastställer hur arbetsmiljöfrågor 
skall hanteras på ett jordbruk; Synergi, Frankrike, ett projekt 
på sektorsnivå som syftar till att ge elever lämpliga 
ekonomiska och sociala arbetslivserfarenheter inom ett 
företag; ”Students make machines safe”, Belgien, ett 
specifikt exempel på hur elever deltar i arbetet med att 
förbättra maskiners säkerhet; ”Check it out”, Storbritannien, 
en undervisningsvideo med konkreta exempel på risker på 
arbetsplatsen; ”Young people want to live safely”, 
Tyskland, en tävling för elever på yrkesinriktade linjer; 
Arbetsmiljöfrågor integrerade i standardläroplaner, 
Italien, planering och utprovning av standardundervisnings
moduler om säkerhet på skolor och yrkesinriktade linjer.
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Denna modell härrör från den eko-holistiska modellen för 
hälsofrämjande i skolorna och visar de huvudsakliga externa 
faktorer som inverkar på processen för att integrera 
arbetsmiljöfrågor i utbildningen, samt interna faktorer som 
inverkar på främjande av integrering i skolor eller andra 
utbildningsanstalter.

Modellen bygger på en analys av en sexstegsprocess för att 
integrera arbetsmiljöfrågor i utbildningen.

Ytterligare information

Ett första steg för att genomföra modellen inom ramen för EU:s 
arbetsmiljö- och utbildningspolitik togs under det italienska 
ordförandeskapets seminarium om ”Integrering av 
arbetsmiljöfrågor i utbildningen – morgondagens arbetstagare”, 
i oktober 2003 i Rom. Deltagarna enades om behovet av en EU-
strategi för att integrera arbetsmiljöfrågor i utbildning och 
yrkesutbildning (Romförklaringen). Romförklaringen finns att 
läsa på Internet: (http://europe.osha.eu.int/good_practice/
sector/osheducation/rome.stm).

På Arbetsmiljöbyråns webbplats finns en sektion med ytterligare 
information om arbetsmiljöfrågor och utbildning Internet: (http:
//education.osha.eu.int).

Arbetsmiljöbyrån har publicerat rapporten Mainstreaming 
occupational safety and health into education: Good practice in school 
and vocational education 2004. Rapporten finns att läsa på Internet: 
(http://agency.osha.eu.int/publications/reports/index_sv.htm).
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Steg 1: Information

Samla in nödvändig information innan ni startar ert projekt, 
t.ex. uppgifter om olycksstatistik för barn och unga, hur 
många lektioner som ägnas åt säkerhet på skolor eller 
arbetsvillkor på skolor och andra utbildningsanstalter. Ta 
även hänsyn till erfarenheter från liknande projekt.

Steg 2: Planering

Klargör vilka partner som skall delta i projektet i förväg. 
Befintliga erfarenheter och strukturer kan vara användbara 
för projektet, t.ex. hälsofrämjande nätverk, samarbete med 
arbetsmiljömyndigheter och deras utbildningsinstitut. Har ni 
undersökt alla finansieringsmöjligheter?

Steg 3: Beslut

När dessa två steg har slutförts kan ni besluta om ni vill göra 
en pilotstudie av projektet. Fastställ projektets allmänna syfte 
och de operativa målen. Utarbeta en handlingsplan med 
konkreta tidsgränser och ansvarsområden.

Steg 4: Genomförande

Projektets framgång kommer med all sannolikhet att bero på 
följande faktorer: erkännande av säkerhet och hälsa som en 
naturlig del av livslångt lärande, en bred förståelse för 
arbetsmiljöfrågor, däribland fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande, en direkt koppling mellan undervisning och 
arbetsplatser samt att erfarna lärare deltar i utvecklingen av 
programmet och programmaterialet.

Steg 5: Utvärdering

Utvärderingar skall ingå i projektet. Syftet med dessa 
utvärderingar är att förbättra integrationsprocessen. 
Dessutom bör ni utvärdera resultaten av projektet för att se 
om de är hållbara och går att överföra till andra institutioner 
och andra kulturella sammanhang.

Steg 6: Uppföljning

Utarbeta en plan för att föra ut budskapet innan projektet 
avslutas och planera för en aktiv uppföljning så snart som 
möjligt.

Modell för integrering av arbetsmiljöfrågor i utbildningen

Europeisk politik för 
arbetsmiljö och 

utbildning

Nationell politik för 
arbetsmiljö och 

utbildning

Lokala initiativ för 
arbetsmiljö och 

utbildning

Regionala initiativ 
för arbetsmiljö och 

utbildning

  1.  Rättslig ram/ 
standarder

 2.  Deltagande av alla 
 aktörer

 8. Utvärdering/feedback

 3.  Arbetsmiljön som en  
del av livslångt lärande

 7.  Direkta förbindelser 
med arbetsplatsen

 4.  En säker och hälsosam 
inlärnings- och arbetsmiljö

 6.  Interaktiva och flexibla 
undervisningsmetoder

  5. Utbilda läraren

EN FÖREBYGGANDE KULTUR
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