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Sammanfattning  

Utifrån elevperspektivet syftade denna studie att skapa förståelse om psykosocial skolmiljö, 

som elever i årskurs fem upplevde som positiv. Fyra frågeställningar ställdes: Vad är viktigt 

för trivsel i skolan? Hur vill eleven bli bemött? Vilka relationer gör att eleven mår bra i 

skolmiljön? Vad kan skolan lära av eleven för att forma en så positiv psykosocial skolmiljö 

som möjligt? Den metod som användes var av en kvalitativt och induktiv karaktär och 

inspirerad av ett fenomenologiskt förhållningssätt. Sex elever i årskurs fem intervjuades 

genom en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Resultatet av studien visade att det viktigaste, 

för att elevens ska må bra och uppleva trygghet i skolan, var kompisar och vänner. Elever 

mådde bra och trivdes i skolan då de fick hjälp, lärde sig, fick lyckas och då de var i mindre 

grupper. Det bästa var att blanda grupperna. Demokratiska processer som skedde i skolan var 

positivt och då upplevde eleverna att de hade inflytande och blev lyssnade på. För skoltrivsel 

ansåg eleverna att andra skulle lyssna på riktigt, ögonkontakten var det väsentligaste för att 

respondenterna skulle uppleva att de blev lyssnad på. Gällande vuxna i skolan menar eleverna 

att vuxna lyssnade på dem, eleverna ville ha vuxennärvaro på rasterna för att de skulle 

uppleva trygghet. Vad gäller bemötanden i skolan menade eleverna att hen sak vara mot andra 

så som hen vill bli bemött. Framgång upplevs av eleven individuellt. 

 

Nyckelord: intervjustudie, psykosocial skolmiljö, skolan, årskurs 5. 
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Inledning  

Många barn och ungdomar spenderar mycket tid i skolan. Skolan brukar benämnas ”Sveriges 

största arbetsplats” och då 920 997 elever går i den obligatoriska grundskolan (Skolverket, 

2014) finns det sanning i uttrycket. I Sverige råder skolplikt från hösten det året då barnet 

fyller sju till våren då barnet går ut årskurs nio (Skollagen, 2014). Skolplikten och antal elever 

som går i skolan gör att vi får ett ansvar att göra skolmiljön till den bästa den kan vara, för 

individens välmående och för lärande, om detta är det även lagstiftat (Skollagen, 2014).  

Studier visar att elevens välmående och skolresultat är beroende av varandra (Backman, et al., 

2012a). De flesta eleverna i Sverige mår bra, men utvecklingen är negativ och en tredjedel av 

eleverna upplever psykosomatiska besvär (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Men, de två 

tredjedelarna av eleverna som mår bra har mycket att lära oss för att göra skolmiljön bra för 

alla. 

 

Elevernas egna uppfattningar är av stor betydelse och bör inte underskattas (Haapasalo, et al., 

2010). Att ge gehör åt elevernas röster och låta elever vara delaktiga i skolangelägenheter ger 

bättre skolresultat (Bergmark & Kostenius, 2009). Flera studier visar också att skolor där 

eleverna har en hög delaktighet har mindre mobbing, högre närvaro och eleverna är mer 

samhällsengagerade (Ahlström, 2010; Backman, Alerby, Bergmark, Gardelli, Hertting, 

Kostenius & Öhrling, 2012a; Cook-Sather, 2006). Att ge röst åt eleverna och sätta sig in i 

deras perspektiv är där med av stor vikt. Elever kan dessutom ge andra synvinklar och komma 

med nya alternativa lösningar (Backman et al., 2012a). Tyvärr är studier där elevers röster får 

en framträdande roll få, därmed råder det en brist i kunskap på området. Backman et al. 

(2012a) ser det som en utmaning för forskningen som så väl skolan att inkludera eleverna och 

ge utrymme för elevernas röster. Backman et al. (2012a) visade också i sin studie att flertalet 

elever har positiva erfarenheter av skolmiljön som lärmiljö och för sitt välmående. Backman 

et al. (2012a) menar att om positiva aspekter av skolan beforskas kan den så ofta negativa 

bilden av skolan ges möjlighet att omtolkas.   

 

Skolmiljön är mångdimensionell och kan ses både som den fysiska miljön men består också 

av psykosociala aspekter, båda påverkar elevens möjligheter för lärande (Backman, et al., 

2012a). Statens folkhälsoinstitut (2011) lyfter i sin rapport ”Svenska skolbarns hälsovanor 

2009/10” ett en god skolmiljö, bra skolprestationer och trivsel i skolan har ett samband med 

att eleven upplever färre hälsoproblem, en god självskattad hälsa och större trivsel med livet. 
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Skolmiljön har direkt påverkan på skolprestation och trivsel i skolan. Hertting och Alerby 

(2009) menar att det finns ett beroende mellan skolmiljön och eleverna. 

 

Den fysiska skolmiljön kan ses som själva skolbyggnaden och vad den inrymmer. Elever 

påverkas både direkt och indirekt av den fysiska skolmiljön (Backman, et al., 2012a). Elever 

själva blir ofta starkt engagerade i frågor rörande den fysiska skolmiljön, så som färg på 

väggarna, hur toaletterna ser ut, vilken mat som serveras med mera. Den fysiska miljön är 

betydelsefull för eleven (Warne, 2013).  

 

Begreppet psykosocial avser den psykiska och sociala miljöns samverka (Backman, et al., 

2012a; Bernler & Johansson, 2001). Nationalencyklopedin förklarar psykosocial som sociala 

aspekter av psykiska reaktioner (NE, 2014) där med är upplevelsen av den psykosociala 

skolmiljön sammankopplad med andras beteenden mot individen. Beteende avser handlingar, 

uppförande eller reaktioner hos en individ, även det som individen känner och tänker är 

inkluderat. Vanligtvis syftar beteendet på människors sätt att vara och förhålla sig till sin 

omgivning (Wikipedia, 2014). I centrum hamnade då bemötande och olika typer av relationer. 

I skolmiljön sker enligt Backman, et al. (2012a) relationer och bemötande mellan elev och 

elev, elev och lärare samt eleven och skolsamhället.  

 

 

Syfte och frågeställningar  

Studien syftade till att utifrån elevperspektivet skapa förståelse om psykosocial skolmiljö, 

som elever i årskurs fem upplever som positiv, med fokus på de psykosociala aspekterna 

bemötanden och relationer.  

 

De frågeställningar som studien ville besvaras var:  

 Vad är viktigt för trivsel i skolan?  

 Hur vill eleven bli bemött?  

 Vilka relationer gör att eleven mår bra i skolmiljön? 

 Vad kan skolan lära av eleven för att forma en så positiv psykosocial skolmiljö som 

möjligt?  
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Tidigare forskning  

Psykosocial skolmiljö  

Det har genomförts studier på psykosociala aspekter och skolan som en lärmiljö. I en studie 

bland finska elever framkom att yngre elever uppfattar sin psykosociala skolmiljö mer positivt 

än äldre studenter. Det samma gällde för upplevelsen av tillhörighet och om eleven såg fram 

emot att gå till skolan. Ett samband sågs mellan elevernas prestation och deras uppfattning om 

den psykosociala skolmiljön, ju högre uppfattad skolprestationen desto mer sannolikt att 

eleverna hade en positiv uppfattning om deras psykosociala skolmiljö (Haapasalo, Välimaa & 

Kannas 2010). Backman et al. (2012a) såg i sin studie att eleverna ansåg, för att skolan ska 

vara en plats för lärande, att deras psykiska och fysiska behov för välbefinnande behövde blir 

tillgodosedda. I samma studie framkom också att eleverna vill stärka den psykosociala miljön 

genom att sträva efter ömsesidighet, bli lyssnade på och att det reageras på det som sägs.  

 

Enigt Arbetsmiljöverket (2006) kännetecknas en bra skolmiljö, ur psykosociala aspekter, av 

goda relationer, gott kamratskap, ett bra upplägg av studiearbetet med lagom arbetsmängd och 

arbetstempo, möjlighet till självbestämmande och inflytande.  

 

Elever om sin psykosociala skolmiljö 

Skolverket genomför kontinuerligt attitydundersökningar i skolan. De svar som inkom i 

attitydundersökningen 2012, i klasserna 4:an till 6:an, och som för denna studie var relevanta 

visade att åtta av tio elever upplevde det roligt att gå till skolan, fler yngre än äldre elever 

upplevde det roligt att gå till skolan. Fler än nio av tio elever trivdes ganska eller mycket bra 

med andra elever och med sina lärare. Nio av tio elever ansåg att lärarna undervisar på ett bra 

sätt. Runt 80 procent ansåg att arbetsuppgifterna var varierande och passande för eleven. Sex 

av tio elever angav att de kommunicerade med sin lärare om hur det går för dem med sitt 

lärande. Sju av tio elever ansåg att de ofta får hjälp när de behöver det och sex av tio upplevde 

att de fick stöd och blir uppmuntrade av den läraren de oftast hade. Drygt var tredje elev 

upplevde att de hade arbetsro på lektionerna. Åtta av tio ansåg att kraven från lärare är lagom 

höga, sex av tio elever ansåg att de hade lagom krav på sig själva. 14 procent av eleverna 

upplevde stress varje eller flera dagar i veckan. Var fjärde elev kände sig stressade av läxor, 

läxförhör eller prov. Kring sju av tio elever ansåg att de hade inflytande över hur de har det i 

klassrummet och arbetssättet, hälften ansåg att de fick vara med och bestämma vem de skulle 

arbeta med och hur de skulle ha det på skolgården (Skolverket, 2013). 
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Rasterna ansåg åtta av tio var ganska eller mycket roliga. Kring reglerna på skolan ansåg 

knappt hälften att de fick vara med och bestämma, siffran sjönk med högre ålder. Sju av tio 

var aldrig rädda i skolan, åtta av tio upplevde att de alltid eller ofta var trygga i skoaln. Sju av 

tio angav att de skulle kunna tala med någon lärare om de fick skolrelaterade problem, nio av 

tio kunde vända sig till någon på skolan. Hälften av eleverna ansåg att lärare och elever 

hjälptes åt så att ingen mobbing eller kränkande behandling skede på skolan. Då de gäller 

kränkande behandlig mot eleven själv angav åtta av tio att de aldrig upplevt detta, drygt åtta 

av tio hade inte upplevt kränkande behandling via sin mobiltelefon (Skolverket, 2013). Vart 

tredje barn uppger att de kan vara med och bestämma om dagar för läxor och prov. Knappt 40 

procent anser att de kan vara med och bestämma om skolmiljön (Statistiska centralbyrån 

[SCB], 2011).  

 

I en studie bad Backman, Alerby, Bergmark, Gardelli, Hertting, Kostenius och Öhrling 

(2012b) elever att skriva om en tid i skolan då de hade det bra. I studien framkom att eleverna 

hade olika erfarenheter av positiva aspekter av skolmiljön. Vad gäller relationen till läraren 

ville eleverna att läraren skulle se deras behov och ge eleverna hjälp då de inte klarade 

skolämnet. Hur läraren undervisade och lärde ut, både vad gäller form och hur de motiverade 

eleverna, var av vikt. Eleverna ansåg att feedback och uppskattning från läraren hade stor 

betydelse liksom personligt bemötande. I studien framkom att samarbete och diskussioner 

med andra elever var viktigt för lärprocessen men också att lugn och ro behövdes. Också 

möjligheten att få välja inlärningsmetod och att ta ansvar för sina studier och lärprocess vara 

av vikt. Att må bra och ha det roligt i skolan förknippade eleverna med att göra bra ifrån sig i 

skolämnen. Detta var relaterat till att få framgång efter en prestation, vara nöjd efter hårt 

arbete och att klara av en uppgift.  

 

Det framkom i Backman et al. (2012b) studien att tiden utanför klassrummet är viktig för 

eleven.  Flera elever förknippade ofta en bra dag i skolan med utomhusaktiviteter som gick 

utanför den vanliga skolrutinen, exempelvis frilufsdagar. Dessa var av vikt både för lärandet 

och för relationerna med andra elever, speciellt för de elever som i vanliga fall inte 

uppskattade skolan. Flera elever framlyfte i studie vikten av att ha vänner i skolan. 

Skolmiljön, speciellt utemiljön och raster, var en plats och en tid både för att få nya vänner 

och för att fördjupa relationer. Stöd från vänner och grupptillhörighet menade eleverna i 

studien hade stor betydelse. För att må bra i skolan framlyfte också eleverna sina basbehov av 

mat och sömn i sina berättelser.  
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Relationer och bemötanden 

Relation i detta fall syftar på sociala relationer, där med mellanmänskliga förhållanden, ett 

utbyte mellan två eller flera parter, eller grupper (Wikipedia, 2014). Relationer kräver där av 

alltid minst två parter och sker mellan individer. Tillit och respekt ses som grunden för bra 

relationer. Vissa relationer i livet kommer vara frivilliga men många är ofrivilliga, det 

sistnämnda gäller till stor del för skolmiljön. I många fall tvingas elever i skolan in i 

relationer. Den pedagogiska verksamheten i skolan har relationer som grund, för att skapa en 

meningsfull verksamhet (Hansson, 2012). 

 

Eleverna spenderar mycket tid i skolan, vilket gör relationerna i skolan betydelsefulla. Då 

SCB (2011) frågade eleverna om relationerna i skolan uppgav 94 procent i årskurs 4 till 6 att 

de hade minst en nära vän i sin klass. 95 procent hade alltid någon att vara med och 90 

procent upplevde att de inte blir retade av andra elever. 90 procent av eleverna uppgav att de 

inte behandlades illa eller orättvist av någon lärare på sin skola. 13 procent talade med sin 

lärare om de var bekymrade över något, 6 procent med en skolsköterska eller skolkurator 

(frågan var en flervalsfråga där andra individer utanför skolan också fanns med som 

alternativ) (SCB, 2011). 99 procent kände sig trygga i klassrummet och 98 procent på rasterna 

(SCB, 2012). 

 

Läraren har en viktig roll. Relationen mellan lärare och elev och hur läraren agerar är viktigt 

för elevernas upplevelse av den psykosociala skolmiljön (Backman et al., 2012a; Haapasalo et 

al., 2010). Drivkrafter för att främja elevers hälsa och lärande är enligt eleverna själva längtan 

efter att bli sedd, få stöd och tid för återhämtning (Warne, 2013). Längtan att bli sedd 

innefattar önskan om ett positivt bemötande från lärarens sida och att läraren främjar rättvisa. 

Längtan efter stöd omfattar en önskan hos eleverna om en miljö som främjar lärande, behovet 

av att bygga interpersonella relationer och att elevens basala behov fylls. Bär med vill eleven 

att stödet i skolan ska omfattar både lärandet, det sociala relationerna och de fysiska behoven. 

Vad gäller sociala relationer är dessa riktade åt två håll, mot läraren och mot kamrater. 

Eleverna önskade en mer personlig lärare, att de skulle få se vem läraren var ”bakom sin roll”. 

Det sociala sammanhanget under skoldagen var viktigt för tillhörighet, men var inte alltid 

oproblematisk. Eleverna såg att läraren har en viktig uppgift i det sociala mellan elever genom 

att integrera och uppmuntra till samarbete. Slutligen, längtan efter återhämtning innefattar en 

önskan om variation under skoldagen samt att eleverna såg sitt behov av vila efter och under 
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skoldagen. Alla dessa faktorer var genomgående i Warnes (2013) studie, men eleverna 

utryckte det och beskrev det på olika sätt.  

 

Susanne Hansson (2012) har i sin doktorsavhandling sett på elevers perspektiv på respekt i 

skolan. Respekt, enligt eleverna i studien, hade med allas lika värde att göra, ömsesidighet 

och det är något som kan förtjänas, således handlar respekt både om människovärde och etik, 

är något att förhålla sig till och agera utefter. Hansson (2012) sammanfattade sin genomgång 

av tidigare studier med att dessa studier framförallt fokuserat på bristande respekt. Hon 

skriver också att elevers upplevelse av respekt i relationen mellan elev och lärare hör samman 

med att läraren lyssnar, hens förmåga att skapa en god atmosfär i klassrummet i kombination 

med att hålla ordning. 

 

Elever vill i alla relationer bli sedda för dem de är. Elev – elev relationer beskriver eleverna i 

Hanssons (2012) studie på olika nivåer med skillnader i respekt. Vänskap var inget något som 

kunde tas för givet och innebar enligt eleverna att visa intresse för varandra, prata med 

varandra, visa omtanke och beskydda varandra i utsatta situationer. Relationerna byggde då 

på ett ömsesidigt samspel, tillit och respekt sågs som självklart. Dessa relationer hade gränser 

och byggde på tålamod och ärlighet. En annan typ av relation som eleverna beskriver i 

Hanssons (2012) studie var vad hon kallade ”relationer med en vänskaplig distans”. Dessa 

relationer var till skolkamrater där en etablerad vänskap inte fanns men inte heller en bruten 

relation. Kännetäcken för denna typ av relation var att eleven låter den andra vara som den är, 

viss tillit fanns för att exempelvis utföra skolarbete tillsammans. I elev – elevrelation utan 

respekt rådde en ömsesidig brist i tillit och var den sista relationstypen Hansson (2012) tog 

upp. I dessa relationer hade eleven en fast fördomsfull bild av den andra eleven, vilket hindrar 

dem att se den andra för den, den är. Resultatet blev då distans mellan eleverna.  

 

Bemötande och stöd ser elever främjar deras hälsa och lärande (Warner, 2013). Bemötande 

handlar om uppträdande, en persons handlande. Uteblivande av ett handlande kan också 

räknas till som ett bemötande (NE, 2014). Lärarens bemötande, bör ha en utmanande attityd, 

inte komma med färdiga svar utan utmana elever att själva söka svar och gå ett steg vidare, 

alltså inbjuda eleven att vara involverad i sin egna utveckling. Att läraren tror på elevernas 

förmåga är viktigt, men kan för läraren vara en utmaning. Eleverna upplever det positivt att 

vara involverad på ett sådant sätt så det leder till förändring, exempelvis genom att det de 

tycker, når de som ska fatta beslut. I dessa situationer upplevde eleverna stolthet och 
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delaktighet (Warner, 2013). Backman et al. (2012a) såg i sin studie att eleverna ville att andra 

på skolan skulle behandla dem vänligt, detta inkluderade även hur språket används och vad 

som sades. I studien visades också att uppskattning från andra är av vikt liksom samtal i 

mindre grupper.  

 

En paradox som Hansson (2012) såg i sina intervjuer var att när eleverna talade om respekt, 

var det bristen av respekt som de lyfte. När eleverna talade om bra och välfungerande 

relationer kom det fram få beskrivningar av respekt, Hansson (2012) såg att elevernas 

erfarenhet av respekt var kopplat till en negativ definition av respekt. Enligt eleverna bygger 

respekt på en ömsesidig likvärdighet, ett ömsesidigt lyssnande och en ömsesidig bekräftelse. 

Beteenden hos läraren som generar detta är snällhet, trevlighet, stöttande, visar eleverna 

omtanke och att bry sig om dem. Konsekvensen av ett sådant beteende hos läraren blir att 

eleven ger tillbaks bemötandet. Men eleverna lyfte också att respekt kommer med en balans 

av stränghet och snällhet. Kompetens och pålitlighet var också två faktorer eleverna framlyfte 

för att respektera läraren.  Lärarens respekt för eleverna ger konsekvensen att eleverna 

respekterar läraren (Hansson, 2012). En balans mellan närhet och distans krävs för respekt, 

detta är en fin balansgång och något utmanande.  

 

 

Metod  

Metod kommer från grekiskan och innebörden av det ursprungliga ordet är ”vägen till målet” 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Detta avsnitt beskriver vägen hur studien har nått sitt syfte. 

Förutom aktuell litteratur inom metodmetodik har metodvalen grundats på avsatt tid och 

tillgängliga resurser. 

  

Fenomenologisk ansats 

Studien har från ett kvalitativt perspektiv studerat elevers positiva upplevelse av psykosocial 

skolmiljö, med fokus på bemötanden och relationer. Detta har inneburit ett induktivt 

förhållningsätt (Bryman, 2011) vilket innebär att data har baserats på empiri. Empirin var 

elevers erfarenheter av positivt bemötande och relationer i skolan. Med en kvalitativt och 

induktiv inriktning har studien inspirerats av ett fenomenologiskt förhållningssätt. När en 

forskare vill utgå från empiriskt material i stället för teori passar det bra att använda 
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fenomenologi (Szklarski, 2009). Teorin har använts för att sätta studien i ett sammanhang och 

tematisera intervjuerna. 

 

Generellt är fenomenologi i kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse 

av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv och beskriva 

världen som den upplevs av dem enligt antagandet att den relevanta verkligheten 

är vad människor uppfattar att den är (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42.). 

 

Världsbilden skapas enligt fenomenologin av meningsskapande mellan fenomenet och det 

mänskliga medvetande, alltså verkligheten så som individen upplever den. Ansatsen utgår 

ifrån att individer fritt får tala om sin upplevelse av ett finomen och uppgiften för forskaren är 

att hitta de gemensamma nämnarna från olika individer (Szklarski, 2009). Fenomenet studeras 

förutsättningslöst utifrån ett aktörsperspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Fenomenologiska 

undersökningar är deskriptiva, att utifrån olika perspektiv göra omsorgsfulla och omfattande 

beskrivningar för att få en så hel bild som möjligt av fenomenet (Thomassen, 2008).  

 

Urval   

Som population valdes elever i årskurs fem. Bakgrunden till valet av årskurs fem var att 

Statens folkhälsoinstitut vart fjärde år genomför en stor enkätundersökning om skolbarns 

hälsovanor. Den enkäten besvaras av 11- 13- och 15-åringar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

För att få vetenskapligt bakgrundsmaterial valdes en av dessa grupper ut och valet föll på den 

yngsta gruppen, 11-åringar. Majoriteten av eleverna fyller 11 år det året de slutar årskurs fem. 

Även Skolverket genomför kontinuerligt attitydundersökningar där den yngre gruppen 

innefattar elever i årskurs 4-6 (Skolverket, 2012) detta stärkte valet av ha årskurs fem som 

urval och gav studien aktuell bakgrundsinformation.  

 

Urvalsramen var årskurs fem på F-6 skolor i den västsvenska kommun där forskaren var 

folkbokförd, ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). I kommunen fanns nio stycken F-6 

skolor, två av dessa valdes slumpmässigt ut genom lottning, ett sannolikhetsurval (Bryman, 

2011). Rektorerna på skoloran kontaktades, dessa i sin tur valde en klasslärare för årskurs 

fem. Deltagande elever valdes slumpmässigt av klasslärarna, tre på varje skola. 

Urvalsgrunderna som lärare utgick från, för att eleven skulle få finas med i urvalsgruppen, var 

kön för att få en jämn fördelning mellan könen och personlig mognad för att möta en främling 

file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Den%20kvalitativa%20forskningsintervjun%20-%20C90812/162bc_0025.smil%23rgn_txt_0025_0008
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Den%20kvalitativa%20forskningsintervjun%20-%20C90812/162bc_0025.smil%23rgn_txt_0025_0008
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Den%20kvalitativa%20forskningsintervjun%20-%20C90812/162bc_0025.smil%23rgn_txt_0025_0008
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Den%20kvalitativa%20forskningsintervjun%20-%20C90812/162bc_0025.smil%23rgn_txt_0025_0008
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Thomassen,%20Vetenskap,%20kunskap%20och%20praxis,%20introduktion%20till%20vetenskapsfilosofi/1523c_0182.smil%23tcp4062
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Thomassen,%20Vetenskap,%20kunskap%20och%20praxis,%20introduktion%20till%20vetenskapsfilosofi/1523c_0182.smil%23tcp4062
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för intervju. Elevernas båda vårdnadshavare gav sitt samtycke innan eleven tillfrågades. Fanns 

samtycke och eleverna ville delta genomfördes intervjun. Totalt intervjuades sex elever, var 

av två var pojkar och fyra var flickor, som valdes genom ett målstyrt icke sannolikhetsurval 

(Bryman, 2011). 

 

Instrument  

Genom en halvstrukturerad livsvärldsintervju (Kvale & Brinkmann, 2009) sökte studien 

förståelse för psykosocial skolmiljö från elevperspektivet. Målet med halvstrukturerade 

livsvärldsintervju är att ”erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 

innebörden av de beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 19). Målet med 

intervjun var att få eleven att beskriva de relationer och bemötanden i skolan som för eleven 

var positiva. Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer utgår från teman och har inte ett bestämt 

frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför var intervjuerna av halvstrukturerad 

karaktär och följde en intervjuguide (se bilaga ett).  

 

Vad gäller frågekonstruktion är det av stor vikt med en noggrann bearbetning som bygger på 

relevant metodlitteratur, för att studiens syfte ska kunna nås och frågeställningar besvaras 

(Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att frågor i en intervju ska vara korta, 

enkla och anpassade efter respondenten. De ger rekommendationen att första frågan ska vara 

konkret och att intervjuaren använder sig av olika typer av frågor. Barnombudsmannens 

(2011) har gett ut materialet ”Unga direkt – en metod för att lyssna på barn”. De 

rekommendationer som ges i materialet har haft inflytande på instrumentet. Kontakt togs 

också med två skolkuratorer för tipps om frågekonstruktion för att fånga elevers upplevelser 

om psykosocial skolmiljö.  

 

Utifrån tidigare forskning togs 21 faktorer fram rörande bemötande och relationer i skolan 

som har inflytande över elevens psykosociala skomiljö. Dessa strukturerades enligt Backmans 

et al. (2012a) kategorier: elev och elev, elev och lärare samt eleven och skolsamhället. För att 

minska ner omfattningen och fokusera instrumentet valdes kategorin eleven och skolsamhället 

som kategori för instrumentet. De sju faktorerna i kategorin blev sju olika temana för 

instrumentet. Kring varje tema formades en fråga i syfte att fånga elevens positiva upplevelse 

om vad som görs i skolan kring temat. 
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Procedur  

En pilotintervju genomfördes med en pojke i årskurs fem. Denna intervju syftade till att pröva 

intervjufrågorna, det planerade upplägget och om studiens syfte och frågeställningar 

besvarades. Två ändringar gjordes efter pilotintervjun, båda vad gäller ordval. 

 

Vårdnadshavare fick information om undersökningen och samtyckesformulär skickade till sig 

(se bilaga två). I utskicket fanns också information riktat till eleven (se bilaga tre). När 

samtyckesformuläret var ifyllt bestämde lärare och intervjuaren tid för intervju. Intervjuaren 

kom till elevernas skola på morgonen, läraren hade informerat eleven i förväg om när 

intervjun skulle genomföras. När eleven kom till intervjurummet, som låg i nära anslutning 

till klassrummet, presenterade sig intervjuaren och respondenten för varandra genom att 

berätta vad de hette, tala om sina intressen och sina favorit godisar. Alla elever hade fått ta del 

av den skriftliga informationen som var riktad till dem. Intervjuaren berättade hur intervjun 

skulle gå till väga och frågade respondenten om hen hade några frågor om intervjun. Då dessa 

var avklarade frågade intervjuaren eleven om hen ville genomgöra intervjun, då eleven gav 

sitt samtycke sate intervjuaren på inspelningen och intervjun genomfördes enligt 

intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes under tre dagar, tre elever första dagen, två andra 

och en elev den tredje dagen, totalt sex elever. Det inspelade materialet omfattade 181 

minuter. Den kortaste inspelningen var 20 minuter och den längsta 37 minuter. Snittet för en 

inspelad intervju var 30 minuter.  

 

Analys 

Analysprocessen handlade om att skapa mening i en stor mängd data för att kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. För kvalitativ forskning är inte analysprocessen linjär utan 

pågår kontinuerligt. Varje kvalitativ studie är unik, där med blir det analytiska arbetssättet 

unikt (Fejes & Thornberg, 2009). Intervjuer inom forskning är en kunskapsproducerande 

verksamhet. Kunskap skapas aktivt i relation mellan minst två parter och genom frågor och 

svar (Kvale & Brinkmann, 2009). Där med blir insamlingen av data och analysen av den inte 

två skilda aktiviteter utan pågår parallellt. De analyser som gjordes under intervjuerna skrevs 

ner för att sedan tas med in i analysarbetet med det transkriberade materialet. 

 

Inspelade intervjuer transkriberades. Då syftet med intervjuerna var att fånga beskrivningar av 

positiv psykosocial skolmiljö skrevs intervjuerna ut ordagrant, men vid arbetet bortsågs från 
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beteenden som skratt, pauser, harklingar ext. Totalt blev detta underlag på 41 sidor skrivna i 

typsnittet Calibri storlek 11, radavstånd 1,15 men blankrad som mellanrum. Det 

transkriberade materialet lästes igenom två gånger och överstrykningar gjordes på 

beskrivningar av beteenden, relationer och bemötande i skolan som eleven upplevde som 

positiva. Då samtliga intervjuerna var uppbyggda kring sju teman, samlades de svar från 

respondenterna som var aktuella förstudiens syfte, under varje tema i naturliga 

meningsenheter så som respondenterna uttryckte det. Studiens frågeställningar ställdes till 

texten och svaren sammanfattades i en deskriptiv text. På detta sätt blev analysmetoden 

meningskoncentrering (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Forskningsetiska övervägningar  

Då undersökningen involverade människor garanterades att Sveriges Rikes lag och 

Europeiska Unionens stadga om mänskliga rättigheter följdes. Dessa blev ännu starkare då 

undersökningen riktar sig mot barn under 15 år. Undersökningen följde god forsknings- och 

dokumentationssed. Alla nödvändiga åtgärder togs för att skydda respondenterna från att 

utsättas för risker. Vetenskapsrådets fyra grundläggande krav (Vetenskapsrådet, 2002) 

bejakads på följande sätt: 

 

Informationskravet – deltagarna samt vårdnadshavare, rektor och klasslärare informerades om 

forskningens syfte, om att deltagandet var frivilligt och att deltagarna hade rätten att avbryta 

medverkan utan att ange orsak.  

Samtyckeskravet – för denna undersökning gavs samtycke skriftligen från vårdnadshavarna 

innan genomförandet av intervju med deras barn. Samtycke gavs från barnet (eleven) innan 

intervjun påbörjades. Även rektorerna på de båda skolorna gav muntligen samtycke till 

undersökningen då intervjun genomfördes under skoltid.  

Konfidentialitetskravet – inga känsliga uppgifter eller personuppgifter om respondenterna har 

blivit utlämnat, forskaren har tystnadsplikt om dessa uppgifter. Deltagarna var lovade 

anonymitet och går inte att identifieras av utomstående part. Materialet förvarades så att 

endast behöriga har haft tillgång till det och har efter avslutad studie makulerat, 

inspelningarna är raderade. 

Nyttjandekravet – det insamlade materialet från respondenten användas endast för 

forskningsändamålet.   
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Resultat 

I följade avsnitt presenteras studiens resultat, det som framkom i intervjuerna med de sex 

eleverna. Resultatet är en analys av texterna från intervjuerna och besvarar frågeställningarna: 

 

 Vad är viktigt för trivsel i skolan?  

 Hur vill eleven bli bemött?  

 Vilka relationer gör att eleven mår bra i skolmiljön? 

 

Resultatet presenteras i tre rubriker som var och en besvarar en frågeställning. I den 

efterföljande diskussionen diskuteras vad skolan kan lära av eleverna för att forma en så 

positiv psykosocial skolmiljö som möjligt, utifrån vad som framkommit i denna studie.  

 

Trivsel i skolan 

Det viktigaste för att elevens ska må bra och trivas i skolan är kompisar och vänner, detta sa 

samtliga respondenter. Vissa av eleverna specificerar att det är bra, snälla kompisar som finns 

nära eleven själv och bryr sig om dem, som gör att de trivs i skolan. Fyra elever sa också, att 

för att de ska må bra i skolan, behöver de få hjälp, lära sig och få lyckas.  

 

Samtliga elever trivs i skolan då de är i mindre grupper. Fem av sex respondenter menar också 

att de då får mer arbete utfört och mer hjälp. Att blanda grupperna ansåg alla respondenter var 

det bästa ”Det är bra när man har några som kan och några som inte kan i en grupp, att det 

blir blandat, det tycker jag är bra” (Elev nr. 4). Fem av eleverna trivdes i grupp då de var 

med elever de kommer överrens med, tre av dessa menade att det inte behövde vara med sina 

allra närmasta kompisar ”man ska va så kompis så man kan prata och komma på saker 

tillsammans i grupparbete och så, men man ska inte va för kompisar för då kan det bli lite 

pratigt” (Elev nr. 3). Respondenterna är eniga om att mindre grupper är bättre än större vid 

skolarbete. Mindre grupper gör att eleverna upplever tillhörighet med de andra i gruppen. På 

rasterna vill eleverna vara i naturliga grupper utefter intresse och vilka de vill umgås med.  

 

Då klassen lyssnar på eleven upplever respondenterna att klassen är en bra klass. 

Demokratiska processer som sker i skolan, då eleverna tillsammans får rösta fram ett förslag, 

talade samtliga respondenter positivt om. Vid dessa tillfällen upplevde samtliga elever att de 

har inflytande. De menar också att de vid dessa tillfällen blir lyssnade på, även om det inte 
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blir som eleven själv önskade, majoritetens vilja blir beslutsgrunden. På den ena skolan 

användes demokratiska processer i större utsträckning, eleverna på den skolan talade mer om 

skoltrivsel och uttryckte att de inte behövde få vara med och bestämma mer. Dessa elever fick 

i stor utsträckning vara med och bestämma om skolarbetet, både innehåll, upplägg och form. 

Samtliga tre elever på den andra skolan nämnde alla att de önskade mer inflytande, att de 

skulle få vara med och bestämma mer.  

 

För att trivas vill eleverna att andra ”ska på riktigt lyssna” (Elev nr. 6). Respondenterna 

upplever att de blir lyssnade på när någon tittar på dem, ögonkontakten framlyfter samtliga 

respondenter som centralt. Tre elever menar att de kan se och känner på sig om den andra 

lyssnar eller inte, som en känsla eller magkänsla. Eleverna menar att vuxna som lyssnar på 

skolan stannar upp, reagerar på det som eleven säger, tar det som sägs på allvar samt att den 

vuxna är ärlig, om det inte är en ”vit lögn” (Elev nr. 6). Tre elever lyfte en skillnad mellan att 

lyssna och att höra. Då någon lyssnar stannar de upp, är intresserade, fokuserar, kommenterar 

och har ett besvarande kroppsspråk så som nickningar och hummande. Att höra det som sades 

betyder inte att personen har lyssant.  

 

På rasterna fanns det så kallade trivselledare på ena skolan och så kallade kamratstödjare på 

den andra. Båda har samma funktion, det är elever som ska ha lite extra uppsikt ute på 

rasterna. Trivselledaren har större ansvar då de ska arrangera aktiviteter för de yngre barnen 

på skolan. Samtliga (fyra elever) som nämnde om funktion trivselledare och kamratstödjare 

upplevde det positivt och att det skapar trygghet. På en skola finns vad en elev kallade 

”Trivselfröken”, detta är en vuxen som aktiver eleverna på rasterna och stöttade 

trivselledarna. På ena skolan är minst en vuxen alltid ute på rasterna, på den andra skolan var 

samtliga elever överrens om det inte alltid är en vuxen ute då det är rast. Samtliga eleverna på 

den första skolan sa mer spontant att de alltid känner sig trygga i skolan ”man vet att dom 

(lärarna) finns där och det känns bra” (Elev nr. 1). Alla eleverna berättade också om regler 

som gör att de känner sig trygga, exempelvis att de inte får lov att gå utanför skolgården och 

att det i klassrummet finns en viss talordning. 

 

Respondenternas beskrivningar av när de upplever framgång, att de har lyckats i skolan, var 

individuella. Tre elever menade att de upplever framgång när de är klar med sina uppgifter 

”När vi har prov känner jag att jag har lyckats när jag är klar med hela pappret” (Elev nr. 

5). Två elever relaterade framgång till applåder efter redovisningar ”När folk applåderar efter 
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en redovisning då tycker jag att man lyckats bra” (Elev nr. 3). Fem elever kopplade samman 

framgång med att ha alla eller många rätt på ett prov eller läxförhör. Fyra av eleverna menade 

att när de får höra ord som ”bra gjort”, att eleven är en bra kompis och att få beröm från 

andra, speciellt från sin lärare, gör att eleverna upplever sig lyckade. Två elever nämnde att 

delaktigheten i ett grupparbete skapade stolthet och ger en upplevelse av framgång. På 

rasterna kan också eleven uppleva framgång, vilket alla elever nämnde, exempelvis när eleven 

själv eller någon i laget gör mål. 

 

Bemötande i skolan 

Återkommande i fem av intervjuerna var att det beteende du visar andra, är det beteendet du 

själv möter från andra. Exempelvis att om eleven lyssnade på en annan elev kommer den 

andra eleven sedan lyssna på den första eleven. En respondent uttryckte det tydligt ”Va mot 

andra som du vill bli behandlad själv” (Elev nr. 6).  

 

Respondenterna är överens om att vuxna i skolan lyssnar på eleverna. Eleverna upplever att 

de blir lyssnade på i skolan, med undantag att andra elever ibland inte lyssnar. Om någon inte 

lyssnar kan det ge upphov till irritation hos eleven som kan generera bråk menar tre av 

respondenterna. Ögonkontakten är det väsentligaste för att respondenterna ska uppleva att de 

blir lyssnad på. Tre elever tog upp att de upplever att andra lyssnar på dem, då de har en 

presentation för klassen, om klassen efter presentationen klappar i händerna. Att få tala till 

punkt, framlyfter fem elever är viktigt. Två elever menade att andra lyssnar på dem för att de 

har en hög röst. Samtliga eleverna upplever det bra när läraren säger till då det blir pratigt i 

klassrummet. Två elever tog upp att de enbart inte behöver prata för att bli lyssnade på. De 

framlyfte ett alternativt sätt då de upplevde att läraren lyssnat på dem, detta genom att skriv en 

lapp till sin lärare. Ett annat bemötande som gör att eleven upplever att någon lyssnar är då 

det sker en respons av något slag, så som handklappnig efter en redovisning eller en 

bekräftande reaktion på det eleven har sagt. 

 

Alla respondenter gav beskrivningar om respekt i skolan, fyra ansåg att frågorna kring respekt 

var svåra. Beskrivningarna var väldigt olika och fem av sex elever beskrev situationer då de 

inte blivit respekterade. Respekt, enligt respondenterna, innebär att bemöta en elev genom att 

uppmuntra, lyssna och låta hen tala till punkt. Åsiktsfrihet talade fyra elever om är central för 

att respekt ska finnas. Bemötanden, enligt eleverna, som ger respekt är att låta någon få tala 
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till punkt, uppmuntrande, inte prata runt, få ha olika åsikter och att lyssna. Respondenterna 

upplever, att då de får och ger olika förtroenden, skapas tillit och respekt. Tillit skapas också 

enligt respondenterna genom ett förstående förhållningssätt och där rättvisa och ärlighet finns.  

 

En elev nämnde att ett rättvist bemötande från lärarens sida göra att hen känner sig trygg. Fyra 

elever talade om sina föräldrar. Att föräldrar uppmuntrar, talar gott och positivt om skolmiljön 

menar eleverna genererar en upplevelse av trygghet i skolan.   

 

Respondenterna upplever framgång individuellt. Bemötande som gör att elever kan uppleva 

att de lyckats är att bekräfta eleven i ord och handling, hjälpa eleven så att de kan klara ett 

läxförhör eller ett prov. Fyra av eleverna menade att när de får höra ord som ”bra gjort”, att 

eleven är en bra kompis och att få beröm från andra, speciellt från sin lärare, gör att eleverna 

upplever sig lyckade. Två elever nämnde att delaktigheten i ett grupparbete skapade stolthet 

och ger en upplevelse av framgång. 

 

Samtliga respondenter upplever att de har inflytande i skolan. Fyra respondenter nämnde att 

deras lärare är duktiga på att fråga eleverna vad de vill. Enligt alla respondenter är det främst 

läraren som bestämmer i skolan, tre respondenter nämnde också rektorn på skolan. Eleverna 

talar om olika situationer då de har inflytande, både på lektioner och raster. Eleverna har 

inflytande genom demokratiska processer i skolan, detta tog samtliga respondenter upp. De 

demokratiska processerna består av omröstningar då alla får komma med förslag, de samtalas 

om förslagen, klassen röstar genom handuppräckning och majoritetens åsikt vinner. Hur 

läraren agerar genom dessa processer varierar. Ibland har läraren stort inflytande. 

Omröstningen kan vara både öppen och sluten, ske både på lektioner och raster. Samtliga 

respondenter anser att omröstning är en bra metod, att de då har inflytande och får vara med 

och bestämma i skolan. Eleverna använder även demokratiska processer då de gör 

grupparbeten. Eleverna uppskattar då läraren ger underlag för att grupperna sak fungera bra, 

så som samtalsfrågor och konkreta uppgifter. Samtliga respondenter upplever 

grupptillhörighet då de är delaktiga i demokratiska processer. Exempel på dessa kan vara att 

klasserna genomför omröstningar eller att det finns en i förväg bestämd talordning som 

eleverna kallade ”klockan” eller ”cirkeln”.  

 

Då eleverna på rasterna leker lekar som kräver gruppindelning, ansåg alla att det bästa var att 

indelningen skedde med en vuxen som övervakade uppdelningen eller att en vuxen gjorde 
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uppdelningen, alternativt att eleverna använde sig av de uppdelningarna som redan fanns 

fasställda i klasserna. En elev berättade om en uppdelningsmetod de kallade ”nummer”, två 

elever blev väljare, en tredje gav de andra barnen nummer då väljarna blundade. Väljarna fick 

sedan välja genom att slumpmässigt säga nummer och på det sättet delades gruppen in i lag. 

Sättet brukade generera jämna lag (Elev nr. 2). 

 

Relationer i skolan 

Kompisar och vänner är det som främst ger eleverna trygghet i skolan, detta nämnde samtliga 

elever. Att det är andra barn omkring eleven och att de känner samhörighet gör att eleverna 

upplever sig trygga. Respondenterna menade att de upplever trygghet då de får hjälp av andra 

och känner att de är delaktiga. Att vuxna visar omsorg, våga fråga hur det är och att de vuxna 

ge eleven ett val, menar fem av elever genererar trygghet.   

 

Enligt fyra elever behövs trygghet för att skapa tillit. Då eleverna få ett förtroende från andra 

elever eller av läraren, som att få vara den som är sekreterare, menade fem av respondenter 

gör att de upplever att andra har tillit till dem. Enligt fyra av elever skapas tillit genom 

lyssnande och att den andra parten bevarar en hemlighet. Respondenterna menar också att 

tillit skapas genom att individen talar sanning, är snäll, hjälpsam, rättvis och lojal. Tilliten till 

vuxna i skolan, får eleven genom att de får vara med och bestämma, exempelvis att hen får 

bestämma vem läraren ska tala med om den information eleven gett. Om läraren gör det som 

läraren och eleven kommit överrens om, skapas tillit. De bemötanden som respondenterna 

menar genererar tillit för vuxna i skolan är att de vuxna visar förståelse, är rättvisa och ärliga. 

Fyra elever menade att de kan känna på sig om de kan lita på en vuxen. 

 

Delaktighet är det som eleverna syftar på då de talar om upplevelsen av att känna 

grupptillhörighet. Samtliga respondenter upplever grupptillhörighet i skolan främst med hela 

eller delar av sina egna klasser, men också med andra elever på skolan. Eleverna är i grupper 

både under lektionstid och på rasterna. Grupptillhörighet upplever eleverna när de får prata, 

vara med i leken, är delaktiga i arbetet, blir lyssnade på och då de får hjälp. På rasterna kan 

eleven uppleva framgång, vilket alla elever nämnde, exempelvis när eleven själv eller någon i 

laget gör mål. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

I diskussionen kommer studiens resultat att jämföras med tidigare forskning, för att belysa 

vad som görs i skolan som elever upplever som positivt. Diskussionen vill belysa elevernas 

positiva upplevelser för att dessa sedan ska förstärkas i de befintliga relationer som finns och 

olika bemötanden som sker i skolmiljön, då skolan har mycket att lära av eleverna. Förslag för 

framtida forskningsämnen ges under diskussionen.  

 

En bra psykosocial skolmiljö enligt Arbetsmiljöverket (2006) kännetecknas av goda 

relationer, gott kamratskap, möjlighet till självbestämmande och inflytande. Vad är det då 

som kännetecknar dessa, hur beskriver elever goda relationer och när har eleven inflytande?  

 

Både Hansson (2012) och Warne (2013) menar att alla elever vill i alla relationer bli sedda för 

dem de är. Warne (2013) hävdar att eleverna har en längtan after att bli sedda. De bemötanden 

som framkom i studien som eleven upplever som positiva för att bygga relationer med vuxna 

på skolan är att den vuxna visar omsorg, våga fråga hur det är och att de vuxna ger eleven ett 

val. Dessa beteenden bidrag till att eleven blir sedd.  

 

Studien visade, liksom Backman et alt. (2012b), att kompisar och vänner är de viktigaste 

relationerna för trivsel, stöd och trygghet i skolan och för att eleven ska må bra. Därför är det 

glädjande att 94 procent av eleverna i årskurs 4 till 6 uppger att de har minst en nära vän i sin 

klass (SCB, 2011). Åtta av tio upplevde att de alltid eller ofta är trygga i skoaln (Skolverket, 

2013). Vuxna kan, för att skapa trivsel och trygghet hos eleven, ge eleven möjlighet att lära 

sig mer, alltså hjälpa och stötta i elevens kunskapsutveckling. Därför är det tråkigt att endast 

sju av tio elever upplever att de får den hjälp de behöver och endast sex av tio menar att de får 

stöd och blir uppmuntrade av den läraren de oftast har (Skolverket, 2013). Därför föreslås att 

studier görs på lärares agerande och hur detta agerande kan behövas förändras, för att eleven 

ska få rätt stöd, rätt hjälp och uppleva att hen får hjälp och stöd. Backman (2012b) menar att 

relationen elev och lärare ska präglas av att läraren ska se elevens behov och ge eleverna hjälp 

då de inte klarade skolämnet, vilket denna studie bekräftar. Warne (2013) hävdar att eleverna 

själva längtan efter att få stöd.   
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Att eleven får uppleva framgång genererar också trivsel och trygghet. En stark skolprestation 

relaterar eleven till framgång, att få lyckas. Liksom Haapasalo, Välimaa och Kannas (2010) 

och Backman et al. (2012b) och denna studie ser ett samband mellan elevernas prestation och 

deras uppfattning om den psykosociala skolmiljön. Att må bra förknippar eleven med att göra 

bra ifrån sig i skolämnen. Att få alla eller flera rätt, vara nöjd efter hårt arbete och att 

färdigställa en uppgift såg studien liksom Backman et al. (2012b) är för eleven att lyckas i 

skolan. Men i studien framkom också att elever kan uppleva att de lyckats då de har fått en 

gemensam framgång med andra genom ett grupparbete, då eleven får applåder efter en 

presentation eller deltagande i olika vinster på rasterna. Muntligt beröm, både om det eleven 

presterat och på elevens egna beteende, är bemötanden som ger eleven upplevelsen av att hen 

lyckas. I det har lärare en central roll. Framgång i skolan upplevs individuell och olika mellan 

elever, därför behövs forskning på olika verktyg som skolan kan använda för olika individer, 

för att ge eleven upplevelse av framgång.  

 

Fler än nio av tio elever trivs ganska eller mycket bra med relationerna på skolan, både med 

andra elever och med sina lärare (Skolverket 2013). Liksom Warner (2013) ser studien vikten 

av att läraren tror på elevens förmåga. Trygghet och ett lyssnande förhållningssätt är en 

förutsättning för tillit, tillit skapar respekt. Hansson (2012) ser tillit och respekt som grunden 

för bra relationer. Tilliten till vuxna i skolan, får eleven genom att de får vara med och 

bestämma. Tillit till läraren får eleven om läraren gör det som läraren och eleven kommit 

överrens om. De bemötanden som genererar tillit för vuxna i skolan är då vuxna visar eleven 

förståelse, är rättvis och ärlig.  

 

Liksom i Hanssons (2012) studie, talade eleverna i denna studie, då de talade om respekt, 

främst om bristande respekt. I likhet med Warnes (2013) utryckte och beskrev alla eleverna 

respekt på olika sätt. Liksom Hansson (2012) ser studien att respekt innebär ett accepterande 

av olika åsikter och är något som genereras över tid. Hansson (2012) såg också att eleverna 

menade att respekt är något som kan förtjänas, eleverna i studien ansåg att respekt är något 

som generera över tid. I likhet med Hansson (2012) ser studien att bemötanden som genererar 

respekt är att lyssna, visa omtanke, ge och få förtroende och ansvar. Liksom Hansson (2012) 

visar resultatet att en lärare, för att få respekt, behöver bemöta eleverna med en balans mellan 

stränghet och snällhet. Både studien och Hansson (2012) fann att konsekvensen av ett 

beteende blir att beteendet speglas, det beteende du visar andra är det beteendet du själv 
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kommer möta från andra. Hur kan skolan uppmärksamma och göra detta känt bland samtliga 

individer i skolan?  

 

En stor del av intervjuerna med eleverna kretsade kring att alla eleverna talade om att de vill 

bli lyssnade på. De menade att vuxna i skolan lyssnar på eleverna. Bemötanden som vuxna 

kan visa eleven för att eleven ska få upplevelsen av att vuxna lyssnar är främst ögonkontakt 

men också att den vuxna stannar upp, ta det som sägs på allvar och reagerar på det eleven 

säger, alltså visa ett individuellt intresse och vara engagerad. Backman et al. (2012a) menar 

att då elever blir lyssnande på och att det reageras på det som sägs, stärks den psykosociala 

miljön i skolan, något studien instämmer i. Bemötanden i samtalen med eleven, som också ger 

eleven upplevelse att den vuxna lyssnar, är ärlighet och ett besvarande kroppsspråk. 

Förslagsvis kan vuxna i skolan gå kurser om ett lyssnande förhållningssätt, men det ska inte 

glömmas bort att eleverna upplever att de vuxna lyssnar i skolan.   

 

Grupparbeten och att klassen delas in i mindre grupper upplever elever positivt, detta får 

dessutom många goda effekter. Dessa effekter är att eleverna upplever delaktighet, får mer 

arbete utfört och i högre grad hjälp. Backman et al. (2012b) menar att samtal, samarbete och 

diskussioner mellan elever är viktigt för lärprocessen. En annan positiv effekt av grupper är 

att eleven känner tillhörighet, främst då det är mindre grupper. Det är positivt och eleverna 

vill att grupperna blandas, både vad gäller kunskapsnivå bland eleverna i grupperna och hur 

relationerna mellan individerna i gruppen är. Eleverna bör vara i grupper med andra som de 

kommer överrens med, det Hansson (2012) kallar ”relationer med en vänskaplig distans”. I 

grupparbeten behöver inte eleven vara med sina närmsta skolkamprater, det är sanerare 

positivt att dela dessa elever. Eleverna anser att gruppindelningarna blir bäst då läraren gör 

dem. 

 

En lärare behöver ha kontroll, hålla ordning och skapa en god atmosfär, Hansson (2012) 

instämmer i detta. Eleven vill att läraren har kontroll, både under lektionstid och på raster. 

Läraren kan underlätta för eleven och grupparbetet genom tydliga instruktioner och bra 

underlag för uppgifter. Eleven vill att vuxna på skolan reagerar på felaktigt beteende. Warnes 

(2013) menar att det är positivt att läraren främjar rättvisa, något som också ses i studiens 

resultat. I likhet med Warnes (2013) ser studien att vuxennärvaro, regler och tydlighet skapar 

trygghet. Warnes (2013) menar att läraren har en viktig uppgift i det sociala mellan elever 

genom att integrera och uppmuntra till samarbete. I studien framkom att elever vill ha vuxna 
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ute på rasterna och att dessa övervakar och ibland styr leken genom att bistå eleven då de gör 

gruppindelningar, eleverna vill ha stöd i det sociala samspelet. I vilken ålder är det lämpligt 

att eleverna själva får ta ansvar över vad som sker på raster? Forskning bör göras om och hur 

vuxennärvaron är på raster och hur vuxennärvaron kan ske på bästa sätt.   

 

Demokratiska processer, så som att rösta, ger effekten att eleven upplever en större 

skoltrivsel. Dessa processer genererar också en upplevelse hos eleven att hen har inflytande. 

Warner (2013) instämmer och menar att då eleven har inflytande genererar det stolthet och 

delaktighet hos eleven. Bergmark och Kostenius (2009) menar på att delaktighet i 

skolangelägenheter dessutom ger bättre skolresultat. Studien, Skolverket (2013) och Warner 

(2013) är eniga om att hälften av eleverna anser att de får vara med och bestämma i skolan, 

vilket är allarmerande då effekten av medbestämmande är mycket goda. Siffran har dock ökat 

något från 2011 då SCB tog fram att var tredje elev fick vara med och bestämma om dagar för 

läxor och prov, knappt 40 procent ansåg att de kunde vara med och bestämma om skolmiljön. 

Eleverna anser att det främst är läraren som bestämmer i skolan. Det är positivt och ger goda 

effekter att låta eleven ha inflytande och vara med och bestämma om skolmiljön och 

skolarbetet, både vad gäller innehåll, upplägg och form, vilket Warner (2013) också menar. 

Bara omkring sju av tio elever anser att de hade inflytande över hur de är i klassrummet och 

arbetssättet i skolan (Skolverket, 2013). Då effekten av inflytande över elevens egna 

arbetssituation är positiv, vad kan skolan göra för att än mer involvera eleven i sin lärprocess 

och låta eleven få ett större inflytande? Kan läraren förändra sitt bemötande eller har det med 

makt och kontroll att göra?       

 

Metoddiskussion 

Vetenskapliga studier har alltid som huvudsyfte att tjäna vetenskapliga och mänskliga 

intressen (Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009; Thomassen, 

2008). Med varje metod följer möjligheter och begränsningar.  

 

Trots att Kvale och Brinkmann (2009) presenterar sju steg i en intervjuundersökning hävdar 

de också att det är svårt att i denna typ av undersökning följa en tydlig metodologisk 

procedur, praktiken är ofta rörig. Intervju som metod är ett hantverk och det finns inte mycket 

standardregler eller metodologiska konventioner, vilket kan göra intervjun till ett olämpligt 

vetenskapligt metodval. Dock är intervjun det bästa sättet för att få veta hur människor 
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upplever sin värld (Kvale & Brinkmann, 2009) som Fejes och Thornberg (2009) har uttryckt 

det: 

 

Styrkan ligger i att tillåta mänskliga insikter och erfarenheter att generera nya 

förståelser och sätt att se på världen medan forskningens potentiella svaghet är 

att den är så starkt beroende av forskarens färdigheter, utbildning, intellekt, 

självdisciplin och kreativitet (Fejes & Thornberg, 2009, s. 32.).  

 

Liksom Fejes och Thornberg (2009) säger Kvale och Brinkmann (2009) att med intervju som 

metod kommer det i slutändan an på forskaren ”kvaliteten på de data som produceras i en 

kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 98). Produktionen av data genom den kvalitativa intervjun 

bygger till stor del på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme när det gäller att ställa 

frågor. Intervjuaren behöver vara insatt i det aktuella ämnet för att kunna ställa relevanta 

följdfrågor. Men trots denna avgörande roll, ska man inte bortse från tekniker och metodiska 

kunskaper som finns om teoretisk kunskap om intervjuande och om intervjuämnet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjuaren för denna studie ha genomgått en samtalsutbildning, 

metodkurser och tidigare använt intervju som metod. Arbetet skedde också under 

handledning. En vetenskaplig bakgrundsstudie om psykosocial skolmiljö gjordes innan 

intervjuerna genomförandes för att få kunskap och så att forskaren blev insatt i det aktuella 

forskningsläget.  

 

Frågor kan tolkas olika av respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009). Att som intervjuare då 

vara insatt i och ha intresse för ämnet underlättar och ger intervjuaren ett nyfiket 

förhållningssätt i intervjusituationen. Det gör det också lättare att ställa relevanta följdfrågor. 

De två första temaområdena i intervjuerna präglade i stor utsträckning respondenternas svar i 

följande teman. Detta mönster upptäcktes efter intervju nummer fyra men forskaren valde 

ändå att inte ändra i intervjuguiden. Då ändringen inte gjordes kunde respondenternas svar 

lättare jämföras. En ändring i intervjuguiden kunde gett möjlighet till en ännu djupare 

förståelse av ämnet.     

 

Med intervju som metod säger Kvale och Brinkmann (2009) att en utmaning är att komma 

nära respondenten och samtidigt förbli objektiv. De säger vidare att kunskapen som 

produceras under en intervju är beroende av en social relation, och att det är intervjuarens 

file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Handbok%20i%20kvalitativ%20analys%20-%20C94396/170bc_0018.smil%23rng_txt_0018_0011
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Handbok%20i%20kvalitativ%20analys%20-%20C94396/170bc_0018.smil%23rng_txt_0018_0011
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Handbok%20i%20kvalitativ%20analys%20-%20C94396/170bc_0018.smil%23rng_txt_0018_0011
file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Handbok%20i%20kvalitativ%20analys%20-%20C94396/170bc_0018.smil%23rng_txt_0018_0011
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file:///C:/Users/Anna-Klara_2/Dropbox/Familjen/C-uppsats/Böcker/Den%20kvalitativa%20forskningsintervjun%20-%20C90812/162bc_0047.smil%23rgn_txt_0047_0017
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uppdrag att skapa en miljö där respondenten känner sig fri och säker för att tala om det i hens 

privata som sedan ska användas offentligt. För intervjuaren är det en fin balansgång mellan 

etisk respekt och att komma åt värdefull kunskap. Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjun för intervjuaren bli ett avvägande mellan närhet och distans till respondenten. 

 

Intervjun är i sin struktur inte en dialog mellan två jämlika parter, intervjuaren har en 

maktposition gentemot respondenten. En risk finns då att respondenten undanhåller 

information, talar kring ämnet eller ifrågasätter intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Därför är det av största vikt att intervjuaren intar en professionell hållning genom att inte 

fråga om det som inte rör ämnet och att fokusera intervjun kring de teman som är syftet för 

intervjun. Maktförhållandet i detta fall förstärks, då det var barn som intervjuas av en vuxen. 

Som vuxen står man i en direkt maktposition över barnet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Beckman et al. (2012a) pointer att de svar de fick från eleverna kunde vara färgade av 

elevernas tro på vad de trodde att forskarna vill att de skulle svara. Under intervjuerna fanns 

en medvetenhet om denna problematik och genom medvetenheten skapades förutsättningar 

för deltagande elever att fritt tänka och reflektera om sin skolmiljö.  Kvale och Brinkmann 

(2009) säger att i intervju med barn är det extra viktigt att undvika ledande frågor och de 

tipsar om att det bästa är att intervjua barnen i deras naturliga miljö, vilket gjordes i denna 

studie. Ledande frågor undviks genom att i största mån ställa i förväg genomarbetade 

följdfrågor. Vissa av följdfrågorna blev dock ledande vilket märktes i elevernas svar.    

 

De goda effekterna av intervjun måste vara övervägande den utsatthet som respondenten 

utsätts för (Kvale & Brinkmann, 2009). Goda effekter från dessa intervjuer var att 

respondenten gavs möjligheten att säga vad hen uppskattade och vad eleven upplevde som 

positivt i skolmiljön, vilket gav möjlighet att förändra skolmiljö till det bättre. Flera av 

respondenterna uttryckte efter intervjun att mycket av det som samtalades om hade de tidigare 

inte tänkt på, intervjun möjliggjorde för dem att reflektera på ett nytt sätt och på nya frågor 

över deras psykosociala skolmiljö. Under intervjuerna kom eleverna själva på förslag som 

intervjuaren uppmuntrade att de skulle ta med sig till sina skolkamrater och lärare. En positiv 

effekten kan också komma andra elever till dels, då studien visade på positiva bemötanden 

och relationer i skolan, dessa kan förstärkas. Skulle eleven ha uttryckt, föräldrarna, läraren 

eller intervjuaren misstänkt att intervjun kunde ha varit skadlig för eleven, hade eleven 

informerats om att elevhälsan på skolan skulle bli delgiven information och agerat med 

nödvändiga insatser. Detta blev inte fallet för någon av intervjuerna. Att rikta in intervjuerna 
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på positiva relationer och bemötanden, minimerade risken att eleven blev utsatt, upplevde 

obehag eller tog skada. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar på att forskaren ska ta ansvar för att ha kunskap inom 

området, både det som studeras och om bemötande av barn, för att tillförsäkra att 

respondenten inte blir utsatt. Detta har forskaren för studien gjort genom att göra ett 

vetenskapligt bakgrundsarbete om psykosocial skolmiljö samt läst och tagit del av flertalet 

material om att intervjua barn: Barnombudsmannen (2011) ”Unga direkt – en metod för att 

lyssna på barn”, Socialstyrelsen (2004) ”Samtal med barn i socialtjänsten” och Doverborg 

Pramling Samuelsson (2012) ”Att förstå barns tankar: kommunikationens betydelse”. 

Forskaren har också tidigare utbildning i att bemöta och samtala med barn samt praktisk 

erfarenhet. Intervjuerna skedde på barnets villkor och barnet ägde rätten att stoppa intervjun 

om hen önskade det.    

 

För att få en god vetenskaplig kvalité för forskningen har designen av studien presenteras i 

detalj. Förberedelser och en grundlig planering är förutsättningar för en hög kvalité (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att skapa trovärdighet för resultatet har god forsknings- och 

dokumentationssed enligt Vetenskapsrådet (2002) följts. Respondentvalidering (Bryman, 

2011) har nåtts genom att samtliga respondenter fått ta del av resultatet. Forskaren var på båda 

skolorna och presenterade studien för eleverna på ett anpassat sätt.  De beskrivningar som 

respondenterna talade om i intervjuerna samstämmer i stor utsträckning med vad tidigare 

forskning på området tagit fram. Beskrivningar av olika situationer som respondenterna 

berättar om, har presenterats i resultatet för att nå en hög överfarbarhet (Bryman, 2011).  

Forskaren har, för att nå en hög pålitlighet (Bryman, 2011), i sin redogörelse noggrant 

beskrivit tillvägagångssättet och också haft nära kontakt med handledare för att möjliggöra 

granskning av studiens tillvägagångssätt och dess resultat. Det har getts tillfällen för insyn i 

forskningen för utomstående part, detta av handledare och genom en objektiv granskning 

genom opponering. Som Kvale och Brinkmann (2009) hävdar är det i denna typ av forskning 

svårt för forskaren att förbli objektiv. I denna studie har forskaren handlat i god tro och 

studien byggs på teori och empiri (Bryman, 2011).     

 

Det är styrkan och värdet i den kunskap som har producerats genom intervjun som är 

avvägande för kvalitén i instrumentet (Kvale & Brinkmann, 2009). Kunskaper från studien 

har gett respondenterna djupare och bredare förståelse för sin situation. Olika aktörer i skolan 

http://www.bokus.com/bok/9789147105526/att-forsta-barns-tankar-kommunikationens-betydelse/
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kan använda resultatet för att göra skolmiljön bättre för en större grupp elever och nya 

frågeställningar för forskning har genom arbetet väckts om psykosociala skolmiljön. Därför 

tjänar studien både vetenskapliga och mänskliga intressen.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Introduktion: 

 Presentera oss med namn, intresse och favorit godis. 

 Har du fått läsa informationsbrevet? – någon fråga? 

 Förklara hur det ska gå till:  

- Jag har skrivit ner sju tema som vi ska tala om här på detta pappret. 

- Jag kan komma att anteckna lite på pappret, som en hjälp för att komma ihåg. 

- Intervjun kommer  spelas in – visa inspelningsutrustningen – för att jag sedan ska 

skriva ner vad vi talat om. 

 Du får säga STOPP när du vill och då stoppar vi. 

 Fråga om något är konstigt eller du inte förstår. 

 Någon fråga om intervjun nu?    

 Ska vi sätta igång? 

 

 SPELA IN!!! 

 

Teman: 

 GRUPPTILLHÖRIGHET  

Berätta om när du känner att du är en del av en grupp på skolan. 

 BLI LYSSNAD PÅ 

Vilka lyssnar på dig i skolan?  

 INFLYTANDE 

När är du med och bestämmer under skoldagen?  

 TRYGGHET 

Vad gör att du känner dig trygg i skolan?  

 TILLIT 

Vad gör du så att andra kan lita på dig i skolan?  

 RESPEKT  

Berätta vad respekt är. 

Vad gör andra så att du känner dig respekterad? 

 FRAMGÅNG 

När känner du att du lyckats i skolan?  

Vad är viktigast för att du ska må bra i skolan? 

 



 

 

Följdfrågor som kan ställas: 

Relatera följdfrågorna till lektioner, raster, kompisar, andra elever, lärare, andra vuxna 

beroende på vad eleven tar upp.  

 Vem är det… 

 Vilka är det… 

 Var händer… 

 Hur är det…  

 När blir det…  

 Kan du ge ett exempel? 

 Berätta mer 

 Har jag förstått dig rätt… 

 Förklara igen/mer… (förtydliga) 

 Kan du ge ett tipps på… 

 



 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev – vårdnadshavare 

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Anna-Klara Gustafsson och jag är distansstudent vid pedagogiska institutionen på Umeå 

universitet. Jag skriver kandidatuppsats i pedagogik och har för avsikt att skapa en förståelse om 

psykosocial skolmiljö, utifrån vad elever upplever som positivt. Jag fokuserar studien på relationer 

och bemötanden. Förståelsen ska sedan ligga till grund för hur skolan kan skapa en positiv 

psykosocialmiljö för elever. Det är elevens tankar av vad som är positivt i skolmiljön som är i centrum. 

Rektor XXX och klasslärare XXX är insatta i studien och har gett sitt samtycke. 

 

Min förhoppning är att ert barn och fem andra elever ska delta i var sin intervju. Eleverna har valts ut 

grundat på ålder och kön samt i samtal med klasslärare. Deltagandet är frivilligt och om så önskas 

kan medverkan avbrytas under pågående intervju eller senare under forskningsprocessen. Då 

intervjupersonerna är under 15 år krävs samtycke från vårdnadshavare. Bifogat till detta brev finns 

ett samtyckesformulär som innan intervjun ska vara undertecknat av båda vårdnadshavare för att 

intervjun ska få genomföras.  

 

Eleven deltar frivilligt och kommer innan intervjun börjar få lämna sitt samtycke för deltagande. 

Eleven äger rätten att när som helst avbryta intervjun. De som deltar i intervjuerna kommer vara 

lovade anonymitet och svaren kommer behandlas så att inte obehöriga får del av dem. Insamlat 

material kommer endast användas för forskningsändamålet. Intervjuerna spelas in och transkriberas. 

Efter avslutad studie förstörs allt intervjumaterial. Resultatet kommer sammanställas skriftligen i 

uppsatsform och om ni önskar kan en kopia mailas till er då uppsatsen är klar och godkänd.  

 

Vad händer nu? 

Ni fyller i och skriver under det bifogade samtyckesformuläret. Formuläret skickas sedan i bifogat 

kuvert till undertecknande. Lämnas samtycke kommer intervjun genomföras med ert barn på skoltid 

under vecka XXX. Intervjun tar cirka 45 minuter.  

 

Har ni frågor är ni mer än välkomna att kontakta mig via telefon eller e-post!  

 

Vänliga hälsningar: Anna-Klara Gustafsson 

Telefon: xxxx   

E-post: xxxx 

 

 

 

Bifogat: samtyckesformulär, frankerat svarskuvert, informationsbrev till ert barn. 



 

 

Samtyckesformulär 

Här med intygas att vi fått ta del av information rörande deltagande i den kvalitativa studien 

”Därför trivs eleven i skolan! - Elevperspektiv på positiva bemötanden och relationer i 

skolan” och getts möjlighet att ställa frågor till ansvarig utförare.  

 

Vårt barn:________________________________________(fyll i barnets för och efternamn) 

 

Får delta i en intervju med Anna-Klara Gustafsson och vi samtycker att det  

som framkommer får användas som underlag för en kandidatuppsats i 

pedagogik. 

 

Får inte delta i studien 

 

 

Vårdnadshavare 1   Vårdnadshavare 2 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Underskrift    Underskrift 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Namnsförtydligande   Namnsförtydligande 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Ort och datum   Ort och datum 

 

 

Vi vill ta del av den färdiga uppsatsen!  

 

Maila den till följande e-post: ___________________________________________________  

  



 

 

Bilaga 3 - Informationsbrev – elev 

 

Hej! 

 

Jag heter Anna-Klara Gustafsson och är precis som du elev, men har gått i skolan i många år. 

Min skola heter Umeå universitet. Jag ska göra ett skolarbete som kallas kandidatuppsats. 

Det jag ska forska om, är DU expert på! Jag är nyfiken på och vill veta mer om dina goda 

relationer på skolan och hur andra behandlar dig när det är bra, alltså positiva saker i skolan 

som du mår bra av. Det är vad du tankar som är bra i skolmiljön som är det viktiga och det 

jag vill veta mer om!  

 

Jag hoppas att du och fem andra elever vill göra var sin intervju med mig. Du får om du vill, 

men du måste inte vara med, det kallas att intervjun är frivilligt. Skulle vi göra en intervju kan 

du när du vill säga stopp så slutar vi. Du är under 15 år, därför måste din mamma och pappa 

säga att det är ok att du är med i denna undersökning. De har också fått ett brev och ett 

papper de måste skriva på innan jag får lov att intervjua dig. Mamma eller pappa kan säkert 

svara på om du undrar något, och du får också gärna ringa till mig eller skriva om du har 

frågor.  

 

Vill du vara med, och du får lov från dina föräldrar, kommer vi ses om någon vecka på din 

skola. Tillsammans med din lärare bestämmer vi en tid som blir bra. Intervjun tar ungefär 45 

minuter. Jag kommer spela in intervjun så jag kan lyssna på den efteråt och inspelningen 

hjälper mig att skriva ner det du berättar. Det som du säger till mig kommer jag använda i 

mitt skolarbete. Men ingen som läser arbetet kommer vet att det är dig som jag har 

intervjuat. Det kallas att du har anonymitet. När jag är klar med arbetet raderar jag 

inspelningen och förstör det jag skrev ner. Efter jullovet kommer jag till er skola igen för att 

presenterar mitt arbete för er.  

 

 

Som jag skrev, har du frågor hoppas jag  

att du ringer eller skriver till mig!  

 

Vänliga hälsningar: Anna-Klara Gustafsson 

Telefon: xxxx   

E-post: xxxx 

 

  

 

 

 

Bild på utförare 


