
Grupparbete Material och Miljö! 

 

Ni ska söka information på egen hand. Använd er av internet och biblioteket. 

Skriv er fakta i ett dokument som ni lämnar in på redovisningsdagen. Detta är ert 

inlämningsarbete. Kopiera upp vars ett ex av ert arbete som ska delas ut till era 

klasskompisar på redovisningsdagen. Denna fakta kommer ni att ha som underlag för 

kommande prov. 

Ni ska även göra en muntlig presentation av ert arbete i form av en PowerPoint där ni väljer 

ut de viktigaste punkterna och redovisar det i grupp för klassen. Det är fritt fram att använda 

sig av bilder och ljud i er PowerPoint. 

I detta arbete jobbar ni med följande syften: 

 Kunskaper om den fysiska och psykosociala arbetsmiljöns betydelse för 

hantverkaren. 

 Kunskaper om lagar och andra bestämmelser samt om avtal. 
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Ni gör en enkel 
skriftlig beskrivning 
av ert uppdrag och 
presenterar den 
med en PowerPoint 
för övriga i klassen. 

Ni gör en mer 
detaljerad skriftlig 
beskrivning av ert 
uppdrag och 
presenterar den 
med en 
innehållsrik 
PowerPoint för 
övriga i klassen. 

Ni gör en utförlig 
och detaljerad 
skriftlig 
beskrivning av ert 
uppdrag och 
presenterar den 
med en 
innehållsrik 
PowerPoint för 
övriga i klassen 

 
 

 

 

 



 

 

Grupp 1: 

Ni har i uppgift att ta reda på vilka risker man utsätts för som frisör och hur kan man 

förebygga dem? 

Tips på var du kan söka information:  

 

 http://www.av.se/index.aspx  

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ 

 Ni kan även använda er av andra källor på nätet eller i böcker. 

 

Grupp 2: 

Beskriv vad arbetsmiljöverket står för.  

Vilka rekommendationer ger Arbetsmiljöverket för att förebygga fysisk och psykisk ohälsa? 

Vad har arbetsmiljöverket för ansvar? 

Tips på var du kan söka information:  

 http://www.av.se/index.aspx 

 Ni kan även använda er av andra källor på nätet eller i böcker. 

 

 

Grupp 3: 

Undersök vilket ansvar arbetsgivaren/chefen har på en arbetsplats när det gäller 

arbetsmiljön? 

Tips på var du kan söka information: 

 http://www.av.se/index.aspx  

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ 

 Ni kan även använda er av andra källor på nätet eller i böcker. 
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Grupp 4: 

Undersök vilket ansvar arbetstagaren har på en arbetsplats när det gäller arbetsmiljön? 

Vart vänder man sig som arbetstagare om man får problem med frågor som rör arbetsmiljön 

på en arbetsplats. Hur går processen till? 

Tips på var du kan söka information: 

 http://www.av.se/index.aspx 

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ 

 Ni kan även använda er av andra källor på nätet eller i böcker. 

 

 

Grupp 5: 

Ta reda på vad ett skyddsombud är och vilka uppgifter en sådan har på en arbetsplats. 

Vad gör en skyddskommite? 

Tips på var du kan söka information: 

 http://www.av.se/index.aspx 

 http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_314.pdf 

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ 

 Ni kan även använda er av andra källor på nätet eller i böcker. 

 

Grupp 6: 

Vad står arbetsmiljölagen för? 

Förklara varför lagen finns och presentera de punkter i lagen som ni anser berör oss frisörer 

Tips på var du kan söka information: 

 http://www.av.se/dokument/publikationer/bocker/h008.pdf 

 http://www.av.se/index.aspx 

 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/ 

 Ni kan även använda er av andra källor på nätet eller i böcker. 
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