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ABSTRACT 
  

 

Stina Åberg & David Wall 

 

Hur skapar vi en läromiljö som är gynnsam för elevers psykosociala välmående? 

En enkätundersökning om elever och pedagoger tankar kring de förhållanden som kan bidra 

till att skapa en god psykosocial miljö i skolan. 

 

How do we create a learning environment which is conducive for pupils’ psychosocial 

wellbeing at school? 

A questionnaire study of students and educators thoughts on the conditions that can contribute 

to creating a good psychosocial environment in school. 

 

 

                                                                                            Antal sidor: 43  

 

Syftet med vårt examensarbete är att spegla elever och pedagogers tankar kring de 

förhållanden som kan bidra till att upprätthålla en verksamhet som är gynnsam för elevernas 

psykosociala välmående och kunskapsutveckling. Vi vill undersöka vilka förhållanden som 

kan vara av betydelse för att lyckas skapa en gynnsam läromiljö och vilka möjligheter och 

hinder som finns i arbetet med att skapa dessa läromiljöer. Genom en bearbetning och 

tolkning av vald litteratur har vi försökt att skapa en bild av vad andra författare och forskare 

har skrivit kring viktiga förhållanden i skolans verksamhet. Två kvalitativa 

enkätundersökningar har sedan gett oss en bild av elever och lärares egna tankar inom 

området. Resultatet visar på att relationer, prestationer och miljön i skolan är förhållanden 

som är viktiga för eleverna. Pedagogerna har en varierad syn på deras roll i verksamheten, det 

skiljer sig mellan synen på kunskapsuppdragets betydelse i förhållande till fostransuppdraget 

och hur stort fokus som får läggas på det sociala arbetet i skolan. Det empiriska materialet och 

litteraturen i bakgrundsdelen har gett oss underlag för en diskussion kring viktiga 

förhållanden i slutet av arbetet.   

___________________________________________________________________________ 

 

Sökord: Gynnsam läromiljö, trygghet, inlärning, relationer, självkänsla, professionalism 

 

___________________________________________________________________________ 
Postadress:   Gatuadress:   Telefon:            E-post:  

Linnèuniversitetet  Universitetsplatsen  0470-70 80 00          lub@lub.lnu.se  

351 95 Växjö 



 
 

INNEHÅLL 
1. INLEDNING ............ ............................................................................................................ 5 

1.1 Syfte  .................................................................................................................................... 5 

2. BAKGRUND ................................................................................................................... ..... 6 

2.1 Ett historiskt perspektiv ............................................................................................... ........ 6 

2.2 Styrdokumentens perspektiv .................................. ............................................................. 7 

2.3 Lärandeteorier – enskilt och gemensamt lärande ................................................................. 8 

2.3 Ett elevperspektiv  ................................................................................................................ 9 

2.4 Skolans och pedagogernas roll ...... .................................................................................... 13 

2.5 Internationella perspektiv ............ ...................................................................................... 16 

2.6 Möjligheter och hinder i den pedagogiska utmaningen ............. ....................................... 18 

2.6 Sammanfattning och precisering av frågeställningar ......................................................... 19 

3. METOD ................ .............................................................................................................. 21 

3.1 Forskningstradition .................................................................................................... ........ 21 

3.2 Metodval  ............................................................................................................................ 21 

3.3 Utformandet av enkäter .......... ........................................................................................... 22 

3.4 Urval ........... ....................................................................................................................... 23 

3.5 Genomförande ......... .......................................................................................................... 23 

3.6 Bearbetning  ....................................................................................................................... 24 

3.7 Forskningsetiska principer ............ .................................................................................... 24 

4. RESULTAT  ....................................................................................................................... 26 

4.1 Elevers syn på betydelsefulla förhållanden i skolan .......... ............................................... 26 

4.2 Vänskapsrelationer ............................................................................................................. 26 

4.3 Relation mellan elev och lärare ... ...................................................................................... 27 

4.4 Miljön i skolans verksamhet  ............................................................................................. 28 

4.5 Lärande i förhållande till elevers psykosociala välmående ...................................... ......... 28 

4.6 Lärares och pedagogers syn på sin och skolans roll ................................................... ....... 29 

4.7 Fördelning av uppdragen i verksamheten ........................ ................................................. 30 

4.8 Relationen mellan lärare och elev........................... ........................................................... 31 

4.9 Stöd från skolan .................................................................................................................. 31 

4.10 Lärares och pedagogers arbetssätt  ................................................................................... 32 

5. DISKUSSION ..................................................................................................................... 33 

5.1 Metoddiskussion ............................................................................................................ .... 33 

5.2 Ett elevperspektiv ............................................................................................................... 34 



 
 

5.3 Skolans och pedagogernas roll .. ........................................................................................ 37 

5.4 Möjligheter och hinder i den pedagogiska utmaningen .......... .......................................... 39 

5.5 En avslutande diskussion ................................................................................................... 39 

5.6 Fortsatt forskning  .............................................................................................................. 41 

6. REFERENSER  .................................................................................................................. 42 

Bilaga A och Bilaga B 

  



5 
 

1. INLEDNING 

Skolan består av barn och unga som har olika förutsättningar för att lyckas med sin inlärning. 

Det är viktigt att inte endast fokusera på kunskaper i skolan utan att även se till barnens 

psykosociala välmående och hur det kan påverka inlärningen (Taube, 2007). Den läromiljö 

som existerar i verksamheten har en avgörande betydelse för elevers möjlighet att utvecklas i 

skolan.  

 

En första förutsättning för lyckad inlärning är 

frihet från stress i en varm, förstående, 

accepterande och stödjande atmosfär. 

                        (Taube 2007:136). 

 

Taube (2007) menar att om elever inte känner en förståelse från sin omgivning och inte 

upplever ett välmående i skolan så kommer inlärningen inte att fungera på ett gynnsamt sätt. 

Det är skolans uppgift att se till att alla elever känner sig trygga i skolan samt att goda 

relationer skapas mellan eleverna och mellan lärare och elever.  

 

Det är viktigt att granska vilka förhållanden forskningen har visat på som kan vara av 

betydelse för att lyckas skapa en gynnsam läromiljö. Det kan även vara positivt att granska 

hur elever och pedagoger ser på de förhållanden i skolan som kan vara gynnsamma för 

elevernas psykosociala välmående och kunskapsutveckling.  

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) står det under skolans värdegrund och 

uppdrag att omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten 

i skolan (Lpo 1994:3). Skolans verksamhet ska vara grundad på de mål, både värdegrundsmål 

och kunskapsmål, som står i läroplanen.  Det betonar vikten av att ta fram de förhållanden 

som kan ha betydelse för elevens välmående och utveckling i skolan.  

 

1.1  Syfte 

Vårt syfte är att spegla elevers och pedagogers tankar kring de förhållanden som kan bidra till 

att upprätthålla en verksamhet som är gynnsam för elevernas psykosociala välmående och 

kunskapsutveckling. 
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2. BAKGRUND 

I denna del vill vi ge en fördjupad inblick i den bakgrund som finns till vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi belyser olika teoretiska perspektiv, ger en beskrivning av vad 

styrdokumenten säger samt redogör hur olika förhållanden i skolan beskrivs i avhandlingar, 

rapporter och facklitteratur. I bakgrundsdelen kommer båda begreppen lärare och pedagog att 

användas. De olika begreppen kan ha olika betydelse beroende på det sammanhang de 

används i.    

 

2.1 Ett historiskt perspektiv  

I början av 1800-talet beslutades det att alla barn i Sverige skulle gå i skolan. Under lång tid 

hade kyrkan och prästen stått för kunskapsförmedlingen i samhället, både för barnen och för 

de vuxna. Det var i och med industrisamhällets framväxt som kyrkans roll började uppluckras. 

Samhället krävde en större bredd på kunskap och färdigheter och skolan behövde därmed 

utbildade tjänstemän till undervisningen. Under industriepoken tog skolan över rollen som 

kunskapsförmedlare i samhället. Vad barn skulle lära sig i skolan och hur denna kunskap 

skulle förmedlas blev formaliserad. Lärare blev formellt utbildade och de stod både för 

barnens kunskapsutveckling och för barnens fostran (Steinberg & Sourander, 2010).  

 

När skolan blev en institution och en social praktik kom även nya roller och relationer in i 

samhället, nämligen läraren och eleven. Rollerna innebar vissa rättigheter och skyldigheter 

som eleverna och läraren skulle förstå och respektera för att kunna vara en del i 

verksamheten. Det fanns många regler, speciellt för eleverna, för hur de skulle uppföra sig, 

när de fick tala, ställa frågor samt svara på frågorna. För läraren fanns det regler för hur 

auktoritet utövades och hur de skulle disponera tiden i undervisningen. Under denna tid var 

det något helt annat att vara elev än att vara barn och fysisk bestraffning användes dagligen 

för att barnen skulle underställa sig de vuxnas vilja (Hjörne & Säljö, 2008). 

 

År 1958 förbjöds aga i skolan och under 1960-talet genomgick skolan en radikal förändring 

till en enhetsskola där alla elever, oavsett bakgrund, skulle gå i samma klass och de skulle gå 

kvar i skolan till dess att de fyllde 16 år (Steinberg & Sourander, 2010). Taube (2007) 

beskriver hur synen på barns lärande låg på kognitiva inlärningsteorier och att det förändrades 

först på 1970- och 1980-talet. Det gick från att skolan såg på elever som passiva deltagare till 

att betrakta dem som aktiva deltagare i undervisningen. Betoningen lades nu istället på 
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elevernas aktiviteter och det lades större fokus på olika pedagogiska miljöer samt olika 

inlärningsstrategier för eleverna.  

 

Synen på kunskaps- och fostransuppdraget har förändrats om det ses ur ett historiskt 

perspektiv. Det har utvecklats från att ett större fokus var på fostran av eleverna till att 

kunskapsinlärning blev mer styrande i verksamheten. Idag övergår skolan till att skapa en 

större förståelse för eleverns olikheter. Hjörne och Säljö (2008) beskriver hur skolan och 

utbildningen idag fungerar helt annorlunda, det finns en betydligt större förståelse för barns 

behov. Dagens skola har till uppgift att förebygga och stödja barn i deras lärande och sociala 

utveckling. Det är skolan och pedagogernas uppgift att skapa pedagogiska miljöer som 

främjar elevers utveckling och som stärker deras självkänsla och motivation.    

 

2.1  Styrdokumentens perspektiv 

Olivestam och Thorstén (2008) beskriver hur alla pedagoger måste ha en insikt i den 

professionella värdegrunden. Pedagoger kan ha en personlig värdegrund och den kan skilja sig 

från den professionella värdegrunden. I skolans verksamhet måste pedagogerna dock följa den 

professionella värdegrunden som finns formaliserad i styrdokumenten. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (1994) formuleras ett antal grundläggande värden. Olivestam och 

Thorstén (2008) beskriver hur viktigt det är att värdena preciseras och problematiseras så att 

alla pedagoger får ta del av dem och uppnår en förståelse för vad värdena innebär konkret i 

vardagen. 

 

1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet inleds med en beskrivning av den 

värdegrund som skolans verksamhet ska vila på. Skolans värdegrundsmål och kunskapsmål är 

nära bundna med varandra. I inledningen belyses det att omsorgen om den enskildes 

välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten (Lpo 1994:3). Skolan ska främja 

elevernas harmoniska utveckling och låta varje elev finna sin unika egenart. Det beskrivs även 

hur varje elev har rätten att utvecklas i skolan samtidigt som eleven ska känna en växande 

glädje och få erfarenhet av att uppleva den känsla som ges vid framsteg (Lpo, 1994). 

 

Skolan skall sträva efter att vara en levande 

socialgemenskap som ger trygghet och vilja och 

lust att lära. 

     (Lpo 1994:7). 
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Värdegrunden ligger till grund för att eleverna ska lyckas med sitt lärande i skolans 

verksamhet. Skolan ska sträva efter att eleverna känner en nyfikenhet och en lust att lära samt 

att eleverna får möjligheten att utveckla sitt eget unika sätt att lära sig på. Eleverna ska få 

möjligheten att utveckla en tillit till sin egen förmåga samtidigt som de ska känna en trygghet 

i att lära sig samspela med andra individer (Lpo, 1994).  

 

I sin yrkesroll ska lärare utgå från målen som finns i läroplanen och Olivestam och Thorstén 

(2008) beskriver hur viktigt det är att eleven alltid är i centrum. Elevens personliga och 

kunskapsmässiga utveckling ska alltid stå i centrum för verksamheten. Läraren möter sina 

elever både som enskilda individer och som en del i elevgruppen. Det handlar om att läraren 

ska hitta en balans i att skapa pedagogiska miljöer som är gynnsamma både för den enskilda 

individen och för hela elevgruppen.  

 

2.2  Lärandeteorier – enskilt och gemensamt lärande 

Det finns olika syn på lärande beroende på vilka teorier och perspektiv som lärande ses ur. 

Nyström (2002) beskriver i sin avhandling hur lärande är en komplex process som pedagoger 

skulle behöva få mer kunskap kring för att kunna förbättra undervisningen. Lärandet är 

mycket individuellt och fungerar inte på samma sätt hos alla individer. Nyström (2002) 

beskriver att i studier kring lärande har fokus länge varit på individen men har idag övergått 

till att fokusera på förhållanden runtomkring individen. Lärande kan idag användas i många 

olika sammanhang och på olika sätt i olika miljöer.  

 

Håkansson (2006) beskriver olika perspektiv på lärande och börjar med att beskriva ett enskilt 

lärande och ett gemensamt lärande. Det enskilda lärandet handlar om att olika kunskapsbitar 

överförs till den enskilda individen. En stark syn på lärande har länge varit att individen kan 

liknas med en tom tavla där olika erfarenheter och kunskaper placeras och befästes. Det 

gemensamma lärandet är den process som sker i interaktion och samspel mellan människor, 

då kunskaper och erfarenheter diskuteras och delas mellan individerna. Håkansson (2006) 

menar att lärandet inte kan ske i en isolerad miljö eller endast vara bunden till institutionerade 

aktiviteter utan det måste ske i ett sammanhang.   

 

Nyström (2002) menar på liknande sätt att lärande kan ses som en enskild process och/eller 

som en gemensam process. Lärande kan ses som en process som sker i formella situationer, 

exempelvis i undervisningen. Nyström (2002) beskriver hur denna process ofta leder till en 
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förändring som gör att individen kan se någon nytt som den tidigare inte hade kunskap kring. 

Lärande beskrivs även som en process som sker kontinuerligt genom hela livet, det sker i 

klassrummet, på skolgården, i hemmet och på fritiden. Enligt Nyström (2002) och Håkansson 

(2006) så lär sig människor nya kunskaper i samspel med andra människor. Lärandet blir 

aldrig fullkomligt utan som lpo (1994) beskriver så är lärande en livslång process som inte har 

något slut.     

 

2.3 Ett elevperspektiv 

Barn utvecklas i samspel med sin omvärld. Enligt Antonovsky (2005) föds barn med en 

biologisk instinkt att agera på ett sätt som gynnar närhet och kontakt till sina föräldrar eller 

andra i omgivningen. Stabilitet är ett grundläggande mänskligt behov och barns 

känslomässiga framväxt sker i förhållande till den sociala omvärlden. Bremberg (2004) 

beskriver hur barn i tidig ålder kan beskriva vad som får dem att må bra och vad som får dem 

att må dåligt. Ett förhållande som barn uttrycker är viktigt i relation till sitt välmående är 

förhållandet till en vuxen person. Det handlar om att ha en vuxen i sin omgivning som har tid 

till barnet, som bryr sig om barnet och som lyssnar på barnet.  

 

När barn börjar skolan blir deras lärare en mycket viktig vuxen person i deras omgivning. 

Steinberg och Sourander (2010) menar att barn behöver en god stabilitet och en god lärare för 

att uppleva läromiljön som gynnsam. Många elever accepterar det ledarskap och de strukturer 

som finns i verksamheten om de har en lärare som de känner ett förtroende för. Elever vill ha 

fasta rutiner och struktur i skolan för att uppleva en stabilitet, förändringar måste ske 

successivt. Barn har även en hög integritet och en kränkning kan förstöra den relationen som 

har skapats mellan elev och lärare.  

 

Efterhand som barn blir äldre blir relationen till vänner ett mer avgörande förhållande för 

deras välmående. Bremberg (2004) menar att elever med goda vänskapsrelationer ofta har ett 

bättre välmående och klarar skolan samt inlärningen bättre. Taube (2007) håller med om att 

många elever är beroende av sina lärare och sina kamrater i skolan. Deras förväntningar, 

attityder och värderingar kommer att påverka elevens självbild. Frank (2009) beskriver också 

hur goda relationer mellan elever och mellan elever och vuxna har en stor betydelse för ett 

positivt studieklimat. Relationer är viktiga för elevers välbefinnande och på hur väl de kan 

prestera i skolans verksamhet.  
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Bremberg (2004) menar att den sociala integreringen är ett mycket betydelsefullt förhållande 

för att lyckas skapa en gynnsam läromiljö. För att kunna ingå i den sociala verksamheten är 

det viktigt att elever utvecklar de kompetenser som krävs för att lyckas med sin utveckling, 

både den kunskapsmässiga och den sociala, i skolan. Bremberg (2004) menar också på att 

elever som är engagerade i skolan får en bättre möjlighet att utveckla olika kompetenser som 

självkänsla, samarbetsförmåga och motivationsförmåga. De engagerade eleverna är de som är 

positiva till undervisningens innehåll och skolans normsystem. De oengagerade eleverna är de 

elever som har svårt att inhämta den kunskap som förväntas. Det innebär inte att dessa elever 

behöver ha några svårigheter i att inhämta kunskap utan det handlar om att barn som inte 

upplever ett engagemang i skolan inte känner en vilja till att lära sig nya saker.   

  

Bremberg (2004) och Taube (2007) beskriver vilken betydelse barns självkänsla och 

självförtroende har på deras mentala hälsa och deras handlingar. Självkänsla är individens 

uppfattning om sitt eget värde och barns självkänsla är relaterade till vardagliga situationer 

och prestationer. Alla föds med en lust att förstå hur världen fungerar och vi föds med en stark 

vilja att värdera oss själva positivt. När elever misslyckas med sina försöka att förstå tillvaron 

eller med sin inlärning kommer självbilden att försämras och lusten att lära att minska. 

 

Upprepade misslyckande i inlärningssituationen 

medför att den naturliga nyfikenheten och 

entusiasmen för inlärning hämmas.  

(Taube 2007:45).  

 

Taube (2007) beskriver att när lusten att lära kommer i konflikt med lusten att värdera sig 

själv positivt, kommer många elever att prioritera det sistnämnda som viktigast och slutar 

därför att försöka med sin inlärning. Självbilden kan försvaras genom att uppgifter som kan 

leda till misslyckande undviks. Bremberg (2004) förespråkar att uppgifter som lämnas till 

eleverna både ska vara utmanande men samtidigt ge eleven möjligheten att klara av 

uppgifterna.  

 

Alerby, Kansanen och Kroksmark (2000) menar att barn har ett starkt behov av att vara 

duktiga. Det handlar om att barn behöver bekräftelse på att det dem gör är betydelsefullt och 

att de får känna att de lyckas med sitt lärande. Att lyckas är en mycket viktig drivkraft och kan 

leda till att barns handlingar utvecklas till det bättre. Taube (2007) beskriver också hur viktigt 

det är att barn lyckas, speciellt i områden som är betydelsefulla för dem. Lyckas en individ 
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med exempelvis sin idrott kan det ge goda effekter på inlärningen som sker i skolan. 

Misslyckas en individ inom ett betydelsefullt område kan det få negativa konsekvenser för 

individens utveckling.  

 

Konflikter uppstår dagligen i skolans verksamhet och om dessa inte tas på allvar kommer 

barns inlärning att hämmas på grund av att barnens tankar ligger på andra saker än 

undervisningen. Kolfjord (2009) beskriver hur konflikter i grunden handlar om känslor och att 

det kan bero på att någon känner sig orättvist behandlad. Känslor är mycket svårdefinierade 

och svårstuderade, det handlar dock om olika kognitiva, psykologiska och beteendemässiga 

komponenter.  

 

Kolfjord (2009) håller med om ovanstående påstående att relationen till vännerna är ett viktigt 

förhållande för att barn ska känna ett välmående i skolan och därför anser hon att försoning är 

en mycket viktig del i verksamheten. Förlåtelse är viktigt för att upprätta jämlikheten mellan 

eleverna och ett sätt att trygga förhållandet mellan eleverna. När elever i en konfliktsituation 

ska be varandra om förlåtelse innebär det att den sociala jämvikten återupprättas, vilket är 

betydelsefullt för eleverna. Hjörne och Säljö (2008) beskriver att konflikthantering är en 

viktig del i skolans verksamhet och att elever behöver stöttas i svåra situationer. 

 

Vi människor är olika i många avseenden och eftersom 

skolan är en institution som når alla medborgare, så 

kommer problem och dilemma av olika slag 

oundvikligen att uppstå  

         (Hjörne & Säljö, 2008:56). 

 

I skolan möts individer som kommer från olika bakgrunder och har olika 

uppväxtförhållanden. Det leder till att olika åsikter, tankesätt och handlingssätt möts i skolans 

verksamhet. Elevhälsa har tidigare varit inriktad på kroppslig hälsa men den psykiska och 

sociala hälsan har blivit vanligare i dagens skola (Hjörne & Säljö, 2008).    

 

Kontroll och gränser behövs i skolan för att barn ska känna en trygghet och en självtillit. 

Taube (2007) menar att sätta gränser många gånger handlar om att lärarna bryr sig om sina 

elever. Kontroll ska dock inte tillämpas i onödan och det måste finnas frihet innanför 

begränsningarna, frihet leder till att barn vågar ge uttryck för sina känslor. Antonovsky (2005) 

beskriver hur barns känslor kan komma både inifrån och utifrån. Känslor som kommer inifrån 
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kan handla om ouppfyllda ambitioner, konflikter med näraståenden samt relationer och 

livshändelser. Känslor som har sitt ursprung från yttre faktorer kan handla om olika krav, 

strukturella förhållanden samt yttre relationer. Om känslomässiga svårigheter inte hanteras på 

ett bra sätt så kommer det leda till att spännings- och stressförhållanden yttrar sig hos 

individen. Bremberg (2004) beskriver hur vanligt det är att barn och ungdomar har värk på 

olika ställen i kroppen utan att det finns någon tydlig orsak. Symtom som är vanliga är 

huvudvärk och magvärk och uppfattningen kring dessa symtom är att smärtan är ett uttryck 

för någon psykologisk påfrestning.  

 

Bremberg (2004) håller med om hur viktigt det är att känna igen och tolka sina egna och 

andras känslor, både för barn och för vuxna. Det handlar om en emotionell kompetens som 

går att utveckla precis som förmågan att läsa och skriva. Det emotionella lärandet kan ge 

betydelsefulla effekter för elevers lärande och personliga utveckling i skolan. Han (2004) 

menar vidare att barn som utvecklar en förmåga att uttrycka känslor inte kommer att 

ifrågasätta undervisningen utan de kommer uppleva en bättre koncentrationsförmåga och 

kunna slappna av och resonerar med sig själv för att lösa problem. Barn som uppnår dessa 

kompetenser kommer att uppleva läromiljön i skolan som gynnsam, både för deras personliga 

och för deras kunskapsmässiga utveckling. Barn som inte kan uttrycka sina känslor kommer 

enligt Bremberg (2004) bli ett hinder för sig själva och frustration kommer leda till ett 

ifrågasättande av undervisningens innehåll och form.  

 

Frank (2009) menar att avgörandet huruvida skolmiljön är gynnsam eller ogynnsam för 

elevernas välmående och utveckling inte endast kan beskrivas med relationsmässiga och 

sociala förhållanden. Det kan även kopplas samman med rent materiella faktorer som 

skolbyggnader, material och resurser. Skolbyggnader som är välvårdade och klassrum som 

har ett varmt klimat kan ge goda effekter på elevernas välmående och prestationer i skolan. 

Tillgången till bra och effektivt material kan ge eleverna en förmåga att lyckas bättre med sitt 

lärande vilket påverkar elevernas motivation och engagemang i skolan (Frank, 2009).    
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2.5 Skolans och pedagogernas roll 

Steinberg och Sourander (2010) beskriver hur allt fler pedagoger anser att det har blivit 

svårare att få elever att koncentrera sig på sitt skolarbete. Bremberg (2004) menar på att 

många lärare anser att frågor om främjande av hälsa ligger utöver skolans normala uppgifter. 

Det finns många lärare som anser att problem och konflikter som yttrar sig i skolan inte har 

sitt ursprung där. Skolan står inför ett fostransuppdrag och ett kunskapsuppdrag och att den 

övergripande delen av verksamheten borde ligga under kunskapsuppdraget.  

 

Steinberg och Sourander (2010) beskriver hur det är pedagogernas uppgift att leda 

undervisningen och skapa miljöer som möjliggör elevernas personliga utveckling. När sociala 

problem och konflikter uppstår så arbetar pedagoger på olika sätt för att lösa dessa. Istället för 

att lägga stora insatser på enskilda individer eller mindre grupper så borde enligt Steinberg 

m.fl. (2010) insatser i skolmiljön ge större effekt för elevers välmående och 

kunskapsutveckling. Nyström (2002) beskriver hur lärare kan organisera sin undervisning för 

att eleverna ska bli motiverade och engagerade till sitt skolarbete. Det handlar om som 

Vygotskij (1978) påstår i Nyström (2002) att undervisningen ska ta sitt ursprung från 

elevernas erfarenheter och behov.    

 

Bremberg (2004) anser att klassens storlek och lärartätheten kan ha betydelse för elevers 

välmående i skolan. Elever behöver bli mer synliga i verksamheten och stora elevgrupper 

leder till att läraren inte hinner ge alla elever det stöd som de behöver, vilket påverkar 

skolprestationerna.  

 

Bremberg (2004) beskriver hur möbleringen i klassrummet kan ha betydelse för hur aktiva 

och uppmärksamma eleverna är. De traditionella bänkraderna missgynnar enligt honom 

(2004) både koncentration och aktivitet medan grupplaceringar är effektivast för att lyckas nå 

ut till alla elever. Nyström (2002) beskriver också hur klassrums storlek, möblering och 

organisation kan ha betydelse för lärandet. Det krävs att miljö i klassrummet är positiv, både 

den fysiska miljön och den psykiska miljön, för att eleverna ska kunna ta till sig lärandet. Hon 

(2002) skriver vidare att det är bra om möbleringen i klassrummet bjuder in till samarbete och 

samspel mellan eleverna. En god fysisk miljö och ett klimat som är positivt, uppmuntrande 

och stödjande ger eleverna en större möjlighet att klara av sitt lärande. Stensmo (2008) 

beskriver på samma sätt hur viktigt det är att pedagogerna är medvetna om vilken betydelse 

möbleringen har för elevernas inlärning. Han (2008) menar dock att olika arbetsformer och 
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aktiviteter kräver olika möbleringar i klassrummet. Det finns aktiviteter som kräver en högre 

koncentrationsnivå och då kan de traditionella bänkraderna fungera bättre för många elever.     

 

Tillgången till en god utemiljö och olika fysiska aktiviteter gör att elevers motorik och 

koncentrationsförmåga utvecklas. Det är även bra att tillämpa fysiska aktiviteter i 

undervisningen då det ökar välbefinnandet. Bremberg (2004) beskriver att många pedagoger 

undviker fysiska aktiviteter då de tror att det leder till okoncentration när det egentligen 

handlar om att eleverna är okoncentrerade på grund av bristen av aktiviteter.  

 

Herlin och Munthe (2008) menar att en förutsättning för att kunna skapa en god relationsmiljö 

för eleverna är att lärarna själva arbetar i en bra miljö. Alla som arbetar i skolan har en 

skyldighet att vara uppmärksam på lärarnas relationer med varandra och med eleverna. Goda 

relationer är en förutsättning för att lyckas skapa en gynnsam läromiljö. Juul och Jensen 

(2005) beskriver att om målet är att skapa en god och dynamisk kontakt med alla elever så 

måste pedagogen etablera en kontakt enskilt med vissa elever. Det finns elever som kan skapa 

en relation med läraren genom att lyssna på läraren och se de yrkespersonliga kvaliteter som 

läraren innehar, det räcker för att känna en trygghet. Andra elever måste dock få bevis på att 

de uppmärksammas och att de blir rätt behandlade av sin lärare. 

 

Alerby m.fl. (2000) beskriver hur viktigt det är att pedagoger kan bekräfta sina elever på olika 

sätt. Bekräftelse kan vara konstruktiv eller icke-konstruktiv där den konstruktiva bekräftelsen 

är vägledande och den icke-konstruktiva bekräftelsen är utvärderande, exempelvis vid 

betygssättning. När en elev arbetar är det viktigt att uppmärksamma vad som är bra i 

arbetsprocessen och sedan ge en vägledning i hur arbetet kan utvecklas. Beroende på hur 

pedagogen bekräftar eleven kan det få olika påföljder. Syftet med bekräftelse ska enligt 

Alerby m.fl. (2000) alltid vara att stärka eleven och ge eleverna en möjlighet att utvecklas.  

 

Taube (2007) beskriver hur viktigt det är att pedagogerna skapar en positiv 

klassrumsatmosfär. Lärare som kan skapa ett öppet klimat i klassrummet har ofta själv en 

stark självbild. Om individer lyckas acceptera sig själva blir de mer toleranta och 

accepterande mot andra individer. En sådan uppmuntrande och stödjande miljö får fram det 

bästa av eleverna.  
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En varm och positiv atmosfär, som kännetecknas 

av en accepterande inställning och förståelse för 

olika elevers olika behov, ger ett 

inlärningsvänligt klimat.  

                        (Taube 2007:110). 

                                                                                                                                                                       

Det är viktigt att lärare acceptera att alla elever är olika och uppmärksammar elevernas starka 

och svaga sidor. Det är också viktigt att läraren är uppmärksam när elever gör något bra och 

kan ge beröm före kritik. När läraren måste ge kritik till sina elever är det viktigt att det är 

specifikt och i ett sammanhang, det får aldrig handla om personen i frågan. Taube (2007) 

beskriver hur lärare måste undvika offentliga jämförelser mellan elever eller elevgrupper.  

 

Skolan ska erbjuda ett varierat arbetssätt och ett mångsidigt innehåll för att nå ut till alla 

elever. Bremberg (2004) menar att lärare ska låta eleverna delta mer i planeringen av 

undervisningen och låta dem vara med att bestämma hur verksamheten ska se ut. Ett ökat 

elevinflytande leder till en ökad mognad hos eleverna. Bremberg (2004) beskriver att lärare 

som uppfattas för auktoritära påverkar barns självtillit negativt, medan barn som ges ansvar 

får en positiv självtillit. 

 

Kolfjord (2009) menar att lärare och skolan har en stor roll när det kommer till att hjälpa barn 

att lösa konflikter. Det finns olika tekniker som kan användas vid hantering av konflikter 

mellan skolbarn. Konfliktlösning kan ske genom regler eller genom dialog och samtal och 

valet av metod kan bero på konfliktens karaktär, vilka som är involverade samt vem som bär 

ansvaret för konfliktlösningen. I skolan ska konflikthantering enligt Kolfjord (2009) bedrivas 

med humanistiska och demokratiska förhållningssätt. Läraren ska hjälpa eleverna att reparera 

relationen, läraren ska hjälpa till att styra processen men inte resultatet. Syftet med 

konflikthantering är att minska konflikter på skolor och ge eleverna möjligheten att utveckla 

problemlösande förmågor. Elever ska lära sig att hantera konflikter så att de i framtiden kan 

hantera dem självständigt.  

 

Steinberg och Sourander (2010) menar att skolan ska formulera regler och sedan agera när 

reglerna bryts. Lärare måste se till att elever förstår vad regler innebär och vad som kan hända 

om en regel bryts. Regler i skolan kan vara för abstrakta och för svåra för barn att förstå. 

Elever som inte förstår innebörden av en regel blir många gånger frustrerade och arga. Det 

innebär att pedagogerna har en brist på konkretion i språkbruket och saknar tydlighet i 
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kommunikationen med barnen. En skyddande åtgärd för att minska missförstånd är att 

kontrollera att elevernas förståelse stämmer överens med vad reglerna innebär i praktiken. 

 

Taube (2007) påvisar att många lärare och skolpsykologer är övertygade om att det finns ett 

starkt samband mellan självbilden och prestationer i skolan. Utvecklingen kan ske åt båda 

hållen, att självbilden påverkar skolprestationerna samt att skolprestationerna påverkar 

självbilden. Den förstnämnda ska leda till en större satsning på självförtroendeövningar och 

att eleven får stödjande samtal. Den andra handlar om att eleven ska få det stöd som krävs för 

att lyckas med sina inlärningsuppgifter.  

 

Steinberg och Sourander (2010) beskriver hur viktigt det är att bygga upp en trygghet i 

elevgruppen. Om eleverna känner sig trygga med varandra och tillsammans med sin lärare 

kommer problem och svårigheter inte vara lika tydliga. Skolan och pedagogerna har en viktig 

roll när det kommer till att skapa goda pedagogiska miljöer. Steinberg och Sourander (2010) 

beskriver hur viktigt det är med struktur, fasta rutiner och uppföljning. Det är ännu viktigare 

med goda relationer och att läraren inte lägger för mycket fokus på det som inte fungerar och 

istället fokuserar på det som fungerar i verksamheten och utvecklar detta till en gynnsam 

läromiljö. 

 

2.6 Internationella perspektiv 

Hallam och Rogers (2008) beskriver klassrummet som en komplex och överbelastad plats där 

det sker hundratals interaktioner varje dag. I klassrummet sker de olika aktiviteter som ska 

leda till att olika mål och intressen ska uppfyllas. Hallam och Rogers (2008) beskriver även 

klassrummet som en mycket oförutsägbar plats som kan påverkas av interna och externa 

faktorer och situationen blir inte alltid som läraren har planerat vilket kan påverka elevernas 

lärande. Hallam och Rogers (2008) har sammanställt forskning och praktik från olika länder 

för att se vilka förhållanden som kan förbättra välmående och lärande i skolans verksamhet. 

Stephen (2005) i Hallam och Rogers (2008) är en forskare som upptäckte att lärare i Norge 

och andra skandinaviska länder generellt ställs inför liknande ordningsproblem som lärare i 

England. Lärare i England ställs ideligen inför problem med okoncentrerade och omotiverade 

elever som av olika anledningar undviker att arbeta med sina skoluppgifter.   

 

De vanligaste problemen i det engelska klassrummet som Stephen (2005) beskriver är elever 

som oupphörligt pratar med varandra, elever som skriker rakt ut samt elever som är 
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ouppmärksamma på vad läraren säger i klassrummet. Alla dessa förhållanden stör lärandet i 

skolan och påverkar de flesta i klassrummet på ett negativt sätt. Hallam och Rogers (2008) 

beskriver att en vanlig anledning till att eleverna handlar på ett otillfredsställande sätt är att de 

saknar motivation och inte upplever att de får ut något av undervisningen. Problemen ligger 

oftast inte hos eleverna utan beror på att läraren saknar en tydlig roll samt en brist på struktur 

och organisation i klassrummet. Det saknas en gynnsam läromiljö och eleverna saknar ett 

förtroende för sin lärare.  

 

Hallam och Rogers (2008) har upptäckt att det vanligaste förhållande till att elever lyckas med 

sitt lärande i skolan är om de har en stödjande lärare. Det finns ett tydligt samband mellan 

elevernas motivation och lärarens personliga förhållningssätt, elever föredrar en lärare som är 

hjälpsam, vänlig och förstående. Lärarens personliga förhållningssätt och goda relationer 

bidrar många gånger till att eleverna känner ett självförtroende, en tillfredsställelse och blir då 

effektiva och lägger ett större engagemang på sitt skolarbete. Negativa relationer uppstår när 

läraren är bestraffande och uppvisar ett missnöje med elevernas försök till lärande. En vanlig 

orsak till att elevernas inlärning är låg beror enligt Hallam och Rogers (2008) på att läraren är 

otrevlig och har ett obehagligt förhållningssätt gentemot eleverna. 

 

Ett sätt att förbättra elevernas inställning till skolan är enligt Hallam och Rogers (2008) att ge 

dem mer ansvar i skolan. Lärare måste visa att de litar på sina elever och att de har ett 

förtroende för dem. Det främjar till en social miljö i skolan där eleverna lär sig att hjälpa 

varandra och ansvar för sitt lärande.  

 

Hallam och Rogers (2008) beskriver hur regeringen i England har satt upp olika initiativ som 

ska hjälpa till att förbättra skolmiljön för eleverna. Initiativen handlar om att skolor ska ge 

eleverna möjligheten att vara hälsosamma, att lyckas skapa både en god fysisk och en psykisk 

livsstil. Det handlar också om att eleverna ska kunna känna sig trygga när de är i skolan, de 

ska skyddas från skada och utanförskap. Eleverna ska få möjligheten att känna glädje när de 

lyckas med sitt lärande i skolan och eleverna ska även få känna att de bidrar med positiva 

insatser i skolan. Projektet kallas för Every child matters och det handlar om att skolan ska 

öka stödet till eleverna och se till att inga elever hamnar utanför skolans verksamhet. Det ska 

ske genom olika arrangemang och aktiviteter i skolan som främjar elevernas hälsa och 

skolprestationer.   
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Hallam och Rogers (2008) beskriver hur McPartland från USA på liknande sätt föreslog en 

effektivare verksamhet i skolan som skulle bidra till ett bättre lärande. Det innebar att skolan 

skulle ge eleverna möjligheten att lyckas med sitt skolarbete genom att skapa en vårdande och 

stödjande skolmiljö. Skolor skulle även skapa en miljö som är öppen för kommunikation och 

förståelse samt hjälpa eleverna med deras personliga problem.  

 

Caring school environments enhance 

opportunities for engagement by developing 

supportive relationships and by increasing 

opportunities for success in various aspects of 

the school experience. 

        (Hallam & Rogers 2008:13). 

 

Verksamhetsstrukturen och klimatet i skolan ska bidra till att relationerna blir bättre mellan 

eleverna och mellan lärarna och eleverna. Det handlar om att eleverna ska bli motiverade till 

att vilja lyckas med sitt lärande i skolan och det sker bäst i vårdande skolmiljöer där barnen 

kan känna sig trygga (Hallam & Rogers 2008).  

 

2.7 Möjligheter och hinder i den pedagogiska utmaningen 

Den pedagogiska utmaningen ligger enligt Steinberg och Sourander (2010) i att ta hänsyn till 

alla barns olikheter och samtidigt få hela elevgruppen att fungera på ett gynnsamt sätt. Det 

kommer alltid att finnas faktorer som hindrar läraren från att individualisera undervisningen 

såsom tid, rum och resurser. Lärare måste dock alltid utgå ifrån en förståelse för att alla barn 

är olika och fungerar på olika sätt. Det handlar om att hitta en balans mellan att 

individualisera undervisningen och att genom samarbete och samspel få elevgruppen att 

fungera som en enhet  

 

Nordin-Hultman (2004) beskriver hur vi skapar oss själva i relation till varandra. Barn är på 

ett visst sätt av en anledning och för att kunna hjälpa eleverna och ge dem en möjlighet att 

utvecklas måste pedagogerna skapa pedagogiska miljöer som är anpassade efter barnens 

behov och förutsättningar. 

  

Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika 

sätt i relation till de möjligheter och normer som 

de olika miljöerna och aktiviteterna utgör.  

                              (Nordin-Hultman 2004:168). 
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Barns beteende kan många gånger vara situationsbundet, en elev kan ha ett tystlåtet och 

tillbakadraget förhållningssätt i skolan men ett glatt och öppet förhållningssätt på fritiden. 

Nordin-Hultman (2004) menar att det beror på hur klimatet är i de olika miljöerna barnet 

befinner sig i. I klassrum där det finns strikta regler om tystnad och ordning och där läraren 

har ett mycket opersonligt förhållningssätt kan många elever dra sig tillbaka vilket hämmar 

lärandet. I klassrum som har en öppen atmosfär och där läraren har ett personligt 

förhållningssätt kan många elever känna sig tillåtna att uttrycka tankar och känslor, vilket 

enligt Nordin-Hultman (2004) är gynnsamt för lärandet. 

 

Steinberg och Sourander (2010) beskriver att barn har olika styrkor, utan att alltid själva vara 

medvetna om vilka styrkorna är. Det är pedagogernas uppgift att försöka synliggöra barnens 

styrkor, både traditionella styrkor som att eleven är duktig i matematik och otraditionella 

styrkor som att eleven är hjälpsam eller en bra vän. Det är också viktigt att pedagoger visar 

för barnen att de ser deras styrkor och att de uppmuntras till att använda dem. När barn 

uppmuntras till att använda sina styrkor kommer det resultera i att de känner ett välmående 

vilket speglar av sig på skolprestationerna och ger eleven en bättre chans att lyckas med sitt 

lärande.   

 

En stor möjlighet till att finna de förhållanden som är gynnsamma för elevers utveckling i 

skolan är enligt Taube (2007) att kommunicera med eleverna enskilt. Målet med samtalen ska 

vara att eleven i en icke-värderande och en förstående atmosfär ska få berätta om sig själva, 

om deras relationer, deras bekymmer samt deras tankar kring deras lärande och skolans 

verksamhet. I och med samtalet kan läraren få en bättre bild av hur eleven fungerar och vad 

som kan vara gynnsamt för elevens utveckling i skolan. För att komma till stånd med 

värdefulla samtal av denna karaktär beskriver Taube (2007) att det krävs tid och att eleverna 

känner ett förtroende för sin lärare. Det är ett viktigt förhållande som läraren dagligen måste 

arbeta med tillsammans med sina elever. 

 

Hallam och Rogers (2008) beskriver också hur läromiljön i klassrummet kan förbättras och 

bibehållas. Det handlar om att tillsammans med eleverna sätta upp regler för hur de vill att 

klimatet i klassrummet ska vara för att de ska lyckas med sitt lärande. Hallam och Rogers 

(2008) beskriver också hur viktigt det är att eleverna får veta vad som händer om de lyckas 

med sina uppgifter eller gör något positivt i skolan istället för att lägga fokus på de negativa 

konsekvenserna. Det framgår tydligt att det krävs ett positiv förhållningsätt i klassrummet. 
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2.8 Sammanfattning och precisering av frågeställningar 

I bakgrundsdelen framkommer det att synen på kunskapsuppdraget och fostransuppdraget har 

förändrats om det ses ur ett historiskt perspektiv. Det har utvecklats från att ett större fokus 

var på fostran av eleverna till att kunskapsinlärning blev mer styrande i verksamheten. Idag 

övergår skolan till att skapa en större förståelse för elevers olikheter. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (1994) står det att omsorg om den enskildes välbefinnande och 

välmående ska prägla verksamheten. Skolan ska vara en social gemenskap som bidrar till 

trygghet, vilja och lust att lära. Lärandet fungerar på olika sätt hos olika individer, en första 

förutsättning för lärande är dock enligt Taube (2007) att barn känner ett välmående. De 

viktiga förhållanden som framkommer i den valda litteraturen handlar om relationer, både till 

vuxna och till andra barn, prestationer och miljön i skolans verksamhet. Skolan måste erbjuda 

ett varierat arbetssätt. Teorin i bakgrundsdelen och skapandet av enkätundersökningarna har 

därför mynnat ut i följande frågeställningar: 

 

1. Vilka förhållanden i skolan anser elever i årskurs 4-6 vara av betydelse för att skolan ska 

kunna skapa en god psykosocial miljö där de trivs och känner ett välmående? 

 

2. Vilka möjligheter och hinder ser lärare på skolans och sin egen roll i att skapa en läromiljö 

som är gynnsam för elevers psykosociala välmående och kunskapsutveckling?  
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3. METOD 

I metoddelen beskriver vi hermeneutikens forskningstradition och den kvalitativa 

forskningsmetoden, vilket är den metod vi har valt att använda oss av i vår studie. 

Utformning, bearbetning och genomförande av undersökningen kommer att beskrivas för att 

sedan gå in på urval av personer till undersökningen. Sist beskriver vi kort de forskningsetiska 

principer undersökningen ligger till grund för.   

 

3.1 Forskningstraditioner 

Enligt Patel och Davidson (2003) är hermeneutiken en lära som innebär en tolkning och 

förståelse av grundvillkoren för den mänskliga tillvaron. Hermeneutiken menar att det går att 

skapa en förståelse för andra människors livssituation genom en tolkning hur människor 

uttrycker sig genom handling eller i det talade och skrivna språket. Människor har olika 

intentioner som yttrar sig i språket och handlingen, vilket ger möjligheten till en tolkning och 

en förståelse för innebörden av dessa intentioner. Hermeneutiken kan enligt Patel och 

Davidsson (2003) stå för det kvalitativa systemet som innebär en öppen och subjektiv 

tolkning och förståelse. Vår studie innebär en tolkning och förståelse för elevers och 

pedagogers tankar kring de förhållanden som är av betydelse för att lyckas skapa en gynnsam 

läromiljö, och kan därför placeras under den hermeneutiska forskningstraditionen.        

 

3.2 Metodval 

Innan det sker ett metodval är det viktigt att precisera vilket syfte undersökningen har. Trost 

(2007) menar att om syftet med en undersökning är att få fram ett antal för att skapa 

jämförelser handlar det om en kvantitativ studie. Om syftet istället är att få fram tankar och 

skapa en förståelse för människors handlingar är det en kvalitativ studie. Metoden vi har valt 

att använda oss av är enkätundersökning med öppna frågor. Öppna frågor ger enligt Kylén 

(2004) de tillfrågade en möjlighet att svara med egna tankar, det ger en stor frihet till att 

uttrycka sig på det sätt som känns sanningsenligt för den enskilda personen. Vår metod är en 

kvalitativ undersökning då syftet ligger i att spegla vilka tankar elever och pedagoger har 

kring de förhållanden i skolan som kan vara av betydelse för att lyckas skapa en gynnsam 

läromiljö.   

 

Hjerm och Lindgren (2010) beskriver hur kvalitativa analyser är inriktade på subjektiva 

tolkningar och att kvalitativ data består av tal eller skrift. Patel och Davidsson (2003) menar 
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att syftet med kvalitativa undersökningar är att få en djupare kunskap och en bättre förståelse 

för ett fenomen än vad som ges vid kvantitativa undersökningar. Enkätundersökningar som är 

kvalitativa är en form av textanalys, det sker en analys och en tolkning kring de svar som 

personerna i undersökningen har gett.  

 

Widerberg (2002) menar att vid en enkätundersökning blir de svarande inte påverkade av 

forskarens förhållningssätt vilket kan ge ett mer sanningsenligt resultat. Enkätundersökningar 

är vanligen helt anonyma vilket ger personer möjligheten att svara på frågor som kan anses 

vara för känsliga för att svara på muntligt. Vid kvalitativa undersökningar med textanalys får 

därför forskarens tolkning av svaren en stor betydelse för resultatet av undersökningen.   

 

3.3 Utformandet av enkäterna 

Ejvegård (2009) beskriver hur enkäter måste vara grundligt genomarbetade innan en 

undersökning påbörjas. Enkäter ska inte vara för omfattande eller för svårformulerade, då det 

kan ge en låg svarfrekvens. I utformandet av enkäterna försökte vi undvika att göra frågorna 

för långa eller för svårformulerade. I enkäten som var riktad till eleverna var det speciellt 

viktigt att formulera frågorna på ett språk som de kunde förstå. Enkäterna innehåller inte så 

många frågor men enkäterna kan dock upplevas som omfattande, vilket beror på att det är 

öppna frågor och vi ger ett stort utrymme till besvarandet av frågorna. Kylén (2004) beskriver 

hur enkäter som har öppna frågor ger de svarande en större frihet att utveckla sina tankar. Det 

är därför viktigt att det ges utrymme till längre svar om enkäten innehåller öppna frågor.       

 

Patel och Davidsson (2003) beskriver hur viktig ordningsföljden är i enkätundersökningar. 

Det är positivt att inleda med neutrala frågor för att sedan systematiskt lägga upp frågorna i en 

ordning. Det handlar om att de svarande ska se en helhet och kunna se att frågorna hör ihop 

med varandra. Kylén (2004) håller med Patel och Davidsson (2003) om att de svarande kan 

tappa motivationen om de inte ser helheten. I utformandet av frågorna valde vi att först ställa 

neutrala frågor för att sedan utveckla frågorna så de svarande kunde se sammanhanget och 

förstå innebörden. Det var till bakgrunden av tidigare forskning och andra författares syn på 

viktiga förhållanden i skolan som vi utformade frågornas karaktär, vilka områden frågorna 

kretsade kring.   
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3.4 Urval 

Vi har valt att rikta in oss på elever i årskurs 4 till 6 samt pedagoger som arbetar i dessa 

årskurser. Vi har gjort två olika enkäter, en som är anpassad till eleverna och en som är 

anpassad till pedagogerna. Den första enkätundersökningen är utförd i tre klasser, en 

fjärdeklass, en femteklass och en sjätte klass och det är totalt 65 elever som har genomfört 

undersökningen. Den andra enkätundersökningen är utförd på sju pedagoger, två 

specialpedagoger och fem lärare, två som är utbildade lågstadielärare och tre som är utbildade 

mellanstadielärare. Alla pedagoger är kvinnor i spridda åldrar från 35 år till 60 år. Eleverna 

och pedagogerna kommer från två olika skolor. 

 

Trost (2007) beskriver hur öppna frågor i en enkätundersökning kan vara känsliga för en del 

individer. Att inte ha några vänner och utanförskap är exempel han beskriver som kan vara 

mycket känsligt. Urvalet av elever har därför skett i samspråk med klasslärarna då frågorna, 

av etiska skäl, kan vara känsliga för vissa elever. Undersökningen är endast utförd på elever 

som inte kan fara illa av att svara på frågor kring välmående och kunskapsutveckling i skolan. 

Trost (2007) beskriver denna form av urval som ett icke-slumpmässigt urval. Urvalet av lärare 

har också skett icke-slumpmässigt då vi ville ha ett par specialpedagoger och några klasslärare 

som vi ansåg vara motiverade och engagerade i sin yrkesroll.  

 

3.5 Genomförande 

Vi genomförde våra enkätundersökningar med hjälp av två utformade enkäter se bilaga 1 och 

2 och i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning under höstterminen 2010. Den 

första enkäten består av tio öppna frågor kring de förhållanden som elever anser kan vara av 

betydelse för att lyckas skapa en gynnsam läromiljö. Den andra enkäten består av åtta öppna 

frågor kring vilken roll skolan och pedagogerna har för att lyckas skapa en läromiljö som är 

gynnsam för elevers välmående och kunskapsutveckling.  

 

Den första enkätundersökningen ägde rum i elevernas klassrum där de enskilt fick sitta och 

fundera kring de ställda frågorna. Innan genomförandet av undersökningen beskrev vi syftet 

med undersökningen. De fick även ställa frågor under skrivandet av undersökningen, om det 

var något som de inte förstod. Gruppenkäter är vanligt förekommande i skolor då 

urvalsgruppen är samlad på ett och samma ställe. Trost (2007) beskriver gruppenkäter som 

något positivt när det kommer till att de ansvariga för undersökningen kan förklara 

undersökningens syfte samt ge svar på eventuella frågor.  
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Den andra enkätundersökningen fick pedagogerna fylla i under en studiedag som vi hade 

under den verksamhetsförlagda utbildningen. De fick enkäten under början av dagen och 

återlämnade den sedan på slutet av dagen. Det gav pedagogerna tid att tänka över frågorna 

och behövde inte stressa fram svaren. Tidigare under veckan presenterade vi problematiken 

för dessa pedagoger och frågade dem om de ville hjälpa oss med att fylla i en enkät. Trost 

(2007) beskriver hur viktigt det är att motivera och engagera de svarande så att fyller i 

enkäten på ett tillfredställande sätt.   

 

3.6 Bearbetning      

Efter inhämtning av material i en kvalitativ undersökning beskriver Hjerm och Lindgren 

(2010) hur det kan krävas flera genomgångar av materialet innan det känns underbyggt och 

stabilt. Det kan krävas många omläsningar beroende på hur materialet ser ut, vilka 

frågeställningar undersökningen bygger på samt vad syftet med undersökningen är. I 

bearbetningen av enkäterna valde vi att som Hjerm och Lindgren (2010) beskriver försöka 

identifiera olika nyckelbegrepp och centrala aspekter i textmaterialet, resultatet från 

enkäterna. Det ledde till att resultatet kategoriseras och kan göras om till olika delar i 

resultatet, vilket ger en bättre struktur. Hjerm och Lindgren (2010) beskriver hur bearbetning 

krävs för att skapa en ordning i en studie.    

 

3.7 Forskningsetiska principer 

Forskning är en viktig förutsättning för att det ska ske en utveckling, både hos den enskilda 

individen och i samhället. Forskning får dock inte gå så långt att det kränker den enskilde 

individen. Vetenskapsrådets etiska principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(2010) beskriver att forskningen måste respektera varje individs integritet, det handlar om att 

ta hänsyn till individskyddskravet. Individskyddskravet är uppdelat i fyra allmänna huvudkrav 

inom forskningen. Kraven är viktiga att uppmärksamma när frågor kan vara etiskt känsliga för 

individer (2010).  

 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera de berörda om syftet med 

studien samt vilka villkor som finns för deras deltagande. Det ska uppmärksammas att studien 

är frivillig att delta i och att de kan avbryta sin medverkan när dem vill. Beroende på studiens 

storlek och innehåll kan denna information vara mer eller mindre detaljerad. Vi informerade 
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de deltagande om vad syftet med studien är samt att det var frivilligt att delta i 

undersökningen. Alla tillfrågade ville dock vara med i undersökningen.  

Samtyckeskravet handlar om att forskaren måste ha de deltagandes samtycke samt om barn är 

under 15 år och undersökningen av etiska skäl kan vara känslig måste samtycke av 

föräldrarna ske. I samspråk med elevernas klasslärare fick vi information om att det inte fanns 

någon elev i klasserna som kunde fara illa av att svara på frågorna och vi ansåg därför att det 

inte krävdes ett samtycke av föräldrar. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att om en studie innehåller personuppgifter ska dessa av etiska 

skäl förvaras så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. De berörda ska även ges största 

möjliga konfidentialitet. Vi informerade de berörda om att undersökningen var helt anonym 

och att inga skolor, namn eller personuppgifter kommer att nämnas i studien. Nyttjandekravet 

handlar om att de uppgifter forskaren införskaffar inte får användas i något annat syfte än 

forskningen. Vi informerade även de berörda om att uppgifterna endast skulle användas till 

vår studie. I vår studie har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som 

ligger till grund för forskningen. 
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4. RESULTAT 

Här presenterar vi resultatet från enkätundersökningarna. Vi vill klargöra och spegla elevernas 

och pedagogernas tankar kring skapandet av trygga och gynnsamma läromiljöer i skolan. Vi 

redogör även för de hinder och möjligheter som pedagogerna ser i att lyckas med den 

pedagogiska utmaningen, att lyckas ta fram de förhållanden som gör att barn känner ett 

psykosocialt välmående i skolans verksamhet.  

 

4.1 Elevernas syn på betydelsefulla förhållanden i skolan 

I undersökningen framkommer det att de allra flesta eleverna, 60 av 65 elever, tycker om att 

gå i skolan (se bilaga A, fråga 1). Förhållanden som gör att de tycker om att gå i skolan 

handlar främst om vänskapsrelationer och prestationer i skolan. Eleverna känner ett 

välmående i skolan när de leker tillsammans med sina vänner och när de känner att de lära sig 

nya saker i skolan, när inlärningen fungerar bra. De elever som uttrycker att de inte tycker om 

att gå i skolan beskriver att de ofta är omotiverade och att skolan är besvärlig och svår att 

hantera. En elev beskriver att det är tråkigt att behöva sitta still hela tiden. En annan elev 

beskriver skolan på följande sätt: 

Det är för mycket att jobba med och bara en 

massa tråkiga regler. 

 

De elever som beskriver att de inte tycker om att gå i skolan uppger orsaker som att de är för 

mycket ordningsregler, stillasittande och läxor.   

 

4.2 Vänskapsrelationer 

I frågorna kring vänskapsrelationer i skolan (se bilaga A, fråga 2 och 3) beskriver den största 

delen av eleverna, 62 av 65 elever, att de har många vänner och att de aldrig känner sig 

utanför i skolan. Eleverna upplever sig som en del i elevgruppen när de har vänner att prata 

med eller att leka med, det är speciellt viktigt på rasterna. Sex av eleverna beskriver att de har 

vänner i skolan men att de ändå känner sig utanför ibland. Eleverna känner sig utanför när de 

inte har någon att leka med på rasterna eller när de inte kommer överens med sina vänner. Det 

finns elever som uppger att de känner sig utanför när deras närmaste vänner är sjuka eller 

frånvarande från skolan. Tre av eleverna uppger både att de inte har några vänner i skolan och 

att de ofta känner sig utanför i skolan. Utanförskapet beror då på att de aldrig har någon att 

umgås med i skolan. 
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4.3 Relationen mellan elev och lärare 

Den största delen av eleverna i undersökningen har uppgett att de både litar på sin lärare och 

att de kan prata med sin lärare om något känns jobbigt eller svårt (se bilaga A, fråga 4 och 7). 

Vanliga orsaker till att de litar på sina lärare är för att lärarna är snälla och omtänksamma. 

Eleverna tycker det är viktigt att lärare är ärliga och håller det som de har lovat. En elev 

beskriver varför hon litar på sin lärare: 

 

För hon säger sanningen och kan hålla hemlisar. 

 

Det var elever som uppgav att de litar på sin lärare för att de är vuxna och för att de är 

kompetenta, de är bra på att undervisa. Ett viktigt förhållande är att eleverna vill känna ett 

förtroende för sin lärare, de vill kunna prata med sin lärare och känna att hon finns där för 

dem. En elev beskriver sina tankar på följande sätt: 

 

Jag vet att varje gång jag är ledsen eller nått 

annat så finns hon där.  

 

De flesta av eleverna vill prata med sin lärare när något känns jobbigt för att då kan läraren 

hjälpa dem att lösa konflikter och problem. De elever som uppger att de inte litar på sin lärare 

beskriver att läraren ofta är arg och skäller på dem. Andra elever beskriver att de inte tror att 

läraren gillar dem. De elever som uppger att de inte vågar prata med sin lärare om något 

känns jobbigt beskriver att de tycker att det är för pinsamt att prata med sin lärare och att de 

heller pratar med sina föräldrar om jobbiga saker. Ett fåtal elever beskriver att de upplever att 

deras lärare inte förstår dem eller tar det de säger på allvar och att det då inte känns som 

någon mening med att prata med sin lärare.  

 

Eleverna beskriver i enkätundersökningen hur de tycker att en bra lärare ska vara (se bilaga A, 

fråga 8). En bra lärare ska enligt eleverna vara snäll, omtänksam, glad och roligt. Många 

elever uppger även att läraren även ska vara sträng, bestämd och våga säga ifrån. Eleverna 

anser att det är viktigt att läraren lyssnar på sina elever och uppmuntrar dem. En elev 

beskriver en bra lärare så här: 

 

En bra lärare ska vara snäll och lika mot alla. 

Hon ska finnas där för var och en. Hon ska vara 

duktig på att lära ut nya saker till oss. 
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Eleverna beskriver vikten av att läraren behandlar alla lika och att eleverna vill synas i 

verksamheten. Eleverna tycker även att en bra lärare ska besitta kunskaper kring många olika 

saker och att hon ska ha en god didaktisk förmåga, vara bra på att lära ut till eleverna. 

 

4.4 Miljön i skolans verksamhet 

I frågan kring huruvida eleverna känner sig trygga i skolan (Bilaga A, fråga 5) uppger de 

flesta eleverna att de känner sig trygga i skolan. Eleverna känner sig trygga när det finns 

vuxna runtomkring dem och när de har vänner att umgås med på rasterna. De elever som 

känner sig otrygga i skolan uppger orsaker som utanförskap och när andra elever är elaka mot 

dem. De känner sig otrygga på rasterna och när de inte finns några vuxna runtomkring dem.  

 

Eleverna beskriver även hur de tycker att det ska vara i klassrummet för att de ska kunna 

koncentrera sig och lära sig nya saker (se bilaga A, fråga 6). Samtliga elever beskriver att de 

tycker att de ska vara tyst i klassrummet när de arbetar. Några elever beskriver att de vill 

kunna prata med varandra ibland, när dem ska arbeta med svårare uppgifter. Det ska vara en 

miljö där alla lyssnar på varandra och på sin lärare. En elev beskriver klassrumsmiljön på 

följande sätt: 

 

Alla ska vara tysta när läraren pratar så att hon 

inte behöver berätta samma sak flera gånger. Vi 

ska respektera att många behöver lugn och ro för 

att kunna koncentrera sig.   

 

Några elever beskriver att de vill sitta ensamma ibland för att kunna koncentrera sig bättre. De 

tycker att det är svårt att koncentrera sig när andra elever, vid samma bord, sitter och pratar 

eller springer fram och tillbaka i klassrummet. 

 

4.5 Lärande i förhållande till elevers psykosociala välmående 

Den sista frågan i enkätundersökningen (se bilaga A, fråga 9) handlar om huruvida eleverna 

tycker det är svårare att lära sig nya saker om de inte mår bra i skolan och hur det känns i så 

fall. De flesta eleverna svarar att de är svårare att lära sig nya saker om de inte känner 

välmående i skolan. Vanliga problem som de sitter och tänker på är vänskapsrelationer eller 

andra relationsproblem. De beskriver att det blir svårare att koncentrera sig och lyssna på vad 

läraren säger när de tänker på andra saker. En elev beskriver att han inte förstår vad de ska 

göra på lektionerna: 
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Jag kan inte redigt lära mig sådana saker som 

fröken säger. 

 

Eleverna beskriver också att de kan känna sig arga, ledsna och frustrerade på lektionerna när 

de inte mår bra. En elev beskriver: 

 

Det känns konstigt, man kan liksom inte sluta 

tänka på det som har hänt.  

 

Eleverna uppger olika symptom som de upplever vid svåra situationer, det handlar främst om 

huvudvärk, magvärk eller att de upplever ett obehag på andra sätt. 

 

4.6 Lärarnas och pedagogernas syn på sin och skolans roll 

De lärare och pedagoger som har deltagit i undersökningen har en gemensam syn på hur 

viktigt det är att alla barn trivs och känner välmående i skolans verksamhet (se bilaga B, 

fråga1). De beskriver att barn som upplever ett psykosocialt välmående i skolan har större 

motivation och engagemang att lära sig nya saker. En lågstadielärare beskriver sin syn på 

följande sätt: 

 

Mår elever inte bra i skolan är det svårare för 

dem att ta in kunskap och information. 

 

Flertalet av lärarna och pedagogerna beskriver hur viktig den sociala gruppen är i 

verksamheten och att en stark gemenskap lär eleverna att samarbeta med varandra och den 

sociala kompetensen förstärks. En annan lågstadielärare beskriver sin syn på nedanstående 

sätt:  

 

Alla barn tillbringar så stor del av sin dag i 

skolan. Välmående i skolan leder till att 

inlärningen underlättas deras förmåga att 

samarbeta ökar och den sociala kompetensen 

utvecklas.  

 

I frågan kring huruvida elevers inlärning påverkas av hur de mår i skolan (se bilaga B, fråga 

5) så svarade alla som deltog i undersökningen att inlärningen påverkas av deras välmående. 

Vanliga förhållanden som påverkar elevernas välmående beskrivs som kompisrelationer, 



30 
 

relationer till vuxna och prestationer i skolan. Förhållanden som leder till att barn inte mår bra 

i skolan påverkar elevernas självkänsla, koncentration och inlärning i skolan.  

 

4.7 Fördelning av uppdragen i verksamheten 

Hur stor del av verksamheten som får läggas på de sociala förhållanden i skolan och vilket 

uppdrag, kunskapsuppdraget eller fostransuppdraget, som ska prioriteras (se bilaga B, fråga 2 

och 3) har lärarna och pedagogerna en varierad syn på. Två lågstadielärare och en 

specialpedagog anser att skolan ska lägga en stor del på de sociala förhållandena i skolans 

verksamhet, speciellt i lägre åldrar eller i nya klasser. De beskriver hur viktigt det är att alla 

elever ska få synas, komma till tals och känna ett välmående i skolan. Om barn har bekymmer 

så kommer kunskapen inte att kunna tas in. Specialpedagogen beskriver sin syn: 

 

I en ny klass ska allt fokus vara på social träning, 

kamratskap och samarbete. Klassen måste 

fungera som en trygg enhet innan inlärningen 

blir optimal. 

 

Det är samma två lärare och en pedagog som beskriver hur viktigt de sociala förhållandena är 

i skolan som förespråkar att fostransuppdraget ska prioriteras på samma nivå som 

kunskapsuppdraget. En lärare beskriver hur viktigt det är att barn tidigt får lära sig hur man 

ska uppföra sig och förhålla sig till andra barn och vuxna i skolan och i samhället. 

Specialpedagogen beskriver att om alla barn hade känt ett välmående i skolan och haft vuxna 

som tog sig tid att lyssna på dem så hade större fokus kunnat ligga på kunskapsuppdraget.  

 

Det är tre lärare och en specialpedagog som beskriver att det inte får läggas för mycket tid på 

de sociala förhållandena i skolan och att kunskapsuppdraget ska prioriteras högre än 

fostransuppdraget. De sociala problemen ska inte behöva ta så stor del av verksamheten, det 

ska endast ges tid då det uppstår konflikter som har sitt ursprung i skolans verksamhet. 

Samma tre lärare och specialpedagogen anser att största delen av fostran borde komma från 

hemmet och föräldrarna. En lågstadielärare beskriver: 

 

Fostran av barnen måste göras tillsammans med 

föräldrarna. Viss uppfostran måste vara färdig 

när eleverna kommer till skolan.  
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Skolan behöver enligt dessa lärare lägga sin tid på att ge eleverna de kunskaper som krävs för 

att de ska uppnå målen i skolans verksamhet. 

 

4.8 Relationen mellan lärare och elev 

I frågan kring huruvida lärarna och pedagogerna behandlar alla elever på skolan på samma 

sätt (se bilaga B, fråga 4) besvarade hälften ja och hälften nej. De lärare som anser att de 

behandlar alla elever på samma sätt beskriver att de utgår från normer som att alla kan och hur 

viktigt det är att alla gör sitt bästa. Lärarna försöker inneha ett positivt förhållningsätt och 

bemötande gentemot alla elever på skolan. De lärare och pedagoger som beskriver att de 

behandlar sina elever olika har följande förklaringar. En lärare beskriver att då alla barn är 

olika individer med olika förutsättningar och behov så krävs det att läraren kan möta sina 

elever på olika sätt. En specialpedagog beskrev sitt förhållningsätt på följande sätt:  

 

Jag ger mer feedback och uppmuntran till elever 

som behöver det på grund av dålig självkänsla. 

Vid konfliktlösning använder man olika metoder 

till olika elever. Jag försöker tänka på vad som är 

bäst för eleven i frågan.  

 

En annan lärare beskriver att olika förhållningssätt gentemot eleverna kan bero på personkemi 

mellan personerna. Målet är att behandla alla elever på samma sätt men att det inte alltid 

fungerar så i verkligheten. 

 

4.9 Stöd från skolan 

Samtliga lärare som har deltagit i undersökningen anser att de får tillräckligt med stöd från 

skolan för att lyckas tillgodose alla elevers förutsättningar för att känna välmående i skolan 

(se bilaga B, fråga 6). Lärarna upplever att de har kollegor, arbetslag och rektorn att stötta sig 

emot i svåra situationer. Samtliga lärare beskriver att de har tillgång till speciallärare eller 

specialpedagoger som lyssnar, stöttar och hjälper elever som har svårigheter med sin 

inlärning. De två specialpedagoger som har deltagit i undersökningen anser dock att de inte 

får tillräckligt med stöd för att lyckas med den pedagogiska utmaningen. Den ena 

specialpedagogen uttrycker sin syn på nedanstående sätt:  
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Det krävs mer resurser i form av material men 

främst i form av vuxna som hjälper till att göra 

alla barn i verksamheten synliga. 

 

Den andra specialpedagogen beskriver på liknande sätt att det krävs mer personal i 

verksamheten och att det behövs kuratorer på skolorna som hjälper elever att uttrycka vad 

som upplevs som jobbigt och svårt i och utanför skolan. 

 

4.10 Lärarnas och pedagogernas arbetssätt 

I frågan kring huruvida lärarna och pedagogerna arbetar för att alla barn ska må bra, trivas och 

känna en trygghet i skolan (se bilaga B, fråga 7) så framkom många olika arbetssätt. Samtliga 

svarande beskriver hur viktigt det är att lyssna på sina elever och vara lyhörd för elevernas 

behov. Det beskrivs också hur viktigt det är att synliggöra alla elever och ta deras problem 

och tankar på allvar, att inge ett förtroende till eleverna. En lärare beskrev sitt arbetssätt på 

följande sätt:   

 

Jag försöker se alla, prata med alla och 

uppmuntra alla till att göra sitt bästa.  

 

Två lärare beskriver att de arbetar mycket för att skapa en gemenskap i gruppen. Det handlar 

om att prata mycket med sina elever om kompisrelationer och känslor. Det kan ske på olika 

sätt med ringsamtal, samarbetsövningar och arbete med olika etiska dilemman. Ringsamtal 

leder till att alla blir synliga och att gruppen skapar en trygghet i att våga vara öppna och 

ärliga mot varandra. 
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5. DISKUSSION 

 I följande del för vi en diskussion kring den metod vi har valt. Det handlar om vilka för- och 

nackdelar det finns med metoden och hur metodvalet speglade sig i resultatet vi fick fram. Vi 

kommer sedan att sammanföra elevernas och pedagogernas tankar i resultatdelen med våra 

teoretiska perspektiv i bakgrundsdelen. Vi kommer även att föra en diskussion kring resultatet 

i förhållande till vårt syfte och våra frågeställningar. Avslutningsvis kommer vi att försöka dra 

några slutsatser i förhållande till våra problemformuleringar i inledningen.  

 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra kvalitativa enkätundersökningar för att få fram elevers och pedagogers syn 

på vilka förhållanden i skolan som kan vara av betydelse för att kunna skapa en gynnsam 

läromiljö. Den kvalitativa studien var en bra metod för att få information om hur individer 

tänker kring olika förhållanden i skolan.  

 

Valet av enkätundersökningar med öppna frågor känns i efterhand mycket bra då det gav ett 

brett och varierat resultat som kan ses ur olika perspektiv. Eleverna och pedagogerna fick en 

större möjlighet att uttrycka sina personliga tankar utan att behöva känna sig granskade eller 

bedömda vilket Widerberg (2002) beskriver är mycket viktigt för att få fram ett sanningsenligt 

resultat. En nackdel med valet av enkätundersökningar var att vissa av svaren var begränsade 

och de skulle behöva utvecklas mer för att få en bättre förståelse för individens tankar. Vi 

bedömde dock att resultatet var så pass givande att vi inte behövde utöka med intervjuer eller 

observationer utan höll oss till det resultat som vi hade fått fram. 

 

De flesta elever och pedagoger var positiva till att medverka i studien och delade gärna med 

sig av sina tankar kring viktiga förhållanden i skolan. Det fanns dock några elever som 

uttryckte att det kändes besvärligt att svara på frågorna då det var mycket att läsa och att 

skriva. Nackdelen med öppna frågor är att det krävs av den svarande att de har en förmåga att 

skriva längre svar. Vi valde att hjälpa de elever som hade svårt att läsa eller skriva för att 

underlätta deras arbete, det skedde främst genom uppläsning av frågorna i enkäten.  Vi tror 

inte att detta har påverkat vårt resultat negativt utan vi upplever att de svarande uttryckte sina 

tankar på ett personligt och ärligt sätt.  
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Att vi kände eleverna i klassen och hade arbetat med dem under två veckor tidigare tror vi inte 

påverkade resultatet i någon riktning. Vi berättade om undersökningen först när vi skulle 

genomföra den så de hade inte haft möjlighet att fundera kring frågorna. Det som skulle 

påverka resultatet skulle vara att eleverna ville hjälpa oss och visade därför en större 

motivation och ett större engagemang till att svara på frågorna.  

 

Urvalet av elever var inte styrt då alla elever i samma årskurs fick möjligheten att delta i 

enkätundersökningen, vi valde inte ut några elever. Vi valde dock att ge elever i årskurs fyra, 

fem och sex möjligheten att fylla i enkätundersökningen då vi ville begränsa spridningen och 

trodde att de kunde ge oss det mest relevanta resultatet. Vid samspråk med elevernas 

klasslärare såg vi dock till att elever av etiska skäl inte kunde fara illa av frågorna. Urvalet av 

lärare var styrt då vi ville ha en spridning mellan lärare, pedagoger och specialpedagoger. Vi 

valde även att ge undersökningen till pedagoger som ansågs vara engagerade och intresserade 

av att fylla i enkäterna.   

 

Efter insamlingen av materialet valde vi att gemensamt tolka och analysera resultatet. Vi 

försökte få fram centrala begrepp i materialet och se vilka likheter och skillnader det fanns 

mellan elevernas och pedagogernas svar. Det gav oss ett varierat och intressant resultat som 

det gick att föra en bra diskussion kring.   

 

5.2 Ett elevperspektiv 

I resultatet framkommer det tydligt att relationer är ett mycket viktigt förhållande för att barn 

ska känna ett välmående i skolan. Eleverna i årskurs fyra till sex beskriver att de känner ett 

välmående i skolan när de har goda kompisrelationer och känner en gemenskap i elevgruppen. 

Eleverna beskriver även att de känner en trygghet i skolan när det finns vuxna i deras 

omgivning och en otrygghet när vuxna saknas, exempelvis på raster. Elevernas tankar kring 

relationer stämmer bra överens med vad forskarna i bakgrundsdelen påvisar. Bremberg (2004) 

beskriver att förhållandet till vuxna är viktigt för barn, speciellt i yngre åldrar. Det handlar om 

att barn känner en trygghet tillsammans med vuxna och att de behöver vägledning i sitt 

handlande. Steinberg och Sourander (2010) beskriver att barn behöver stabilitet, strukturer 

och rutiner för att känna en trygghet i skolans verksamhet och att detta kan ges av lärarna och 

pedagogerna. Bremberg (2004) och Taube (2007) beskriver sedan att kompisrelationer blir 

viktigare när barnen blir äldre. Utanförskap syns tydligt i verksamheten om en elev inte har 
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lyckats finna en gemenskap med sina klasskamrater och att ha goda relationer med vuxna 

räcker inte till för eleverna.     

 

Ett annat förhållande som är viktigt för barns välmående är prestationer i skolan. Eleverna vill 

lyckas med sitt lärande och när det inte fungerar så upplever de inte ett välmående i skolan. 

Bremberg (2004) beskriver att engagerade elever lyckas bättre med sin inlärning i skolan och 

att oengagerade elever lyckas sämre med sitt lärande. Det är viktigt att eleverna får möta en 

atmosfär i klassrummet som är uppmuntrande, stödjande och motiverande. Nyström (2002) 

beskriver att en positiv atmosfären i klassrummet kan ge eleverna en större möjlighet att 

lyckas med sitt lärande. Eleverna ska uppleva skolan som rolig och meningsfull för annars 

kommer de att förlora sin motivation och sitt engagemang för att vilja lyckas med sin 

utveckling i skolan (Nyström, 2002). 

 

Det framgick i resultatet att eleverna har ett stort behov av att synas i verksamheten och att 

läraren uppmärksammar dem och deras prestationer. Lärare som är snälla, omtänksamma och 

som behandlar alla elever lika upplever eleverna som bra lärare. Om lärare däremot är arga, 

skäller och inte lyssnar så upplever eleverna dem som dåliga lärare. Det är i enlighet med vad 

Alerby m.fl. (2000) beskriver i teoriansatsen. De (2002) menar att barn har ett mycket starkt 

behov av att känna sig duktiga. Barn behöver bekräftelse på att det dem gör är betydelsefullt 

och att de får känna att de lyckas med sitt lärande. Taube (2007) beskriver att uppmärksamhet 

från vuxna är av stor betydelse för att barn ska förstå att deras handlingar och försök till 

lärande har betydelse för deras utveckling i skolan. 

 

Många av eleverna i undersökningen upplevde att de kunde prata med sin lärare om jobbiga 

saker. Eleverna ville främst ha hjälp av sin lärare för att kunna lösa konflikter eller problem i 

skolan. Kolfjord (2009) beskriver att när barn bråkar med varandra kan de ha svårt att komma 

överens på egen hand och att eleverna söker stöd hos sin lärare för att de vill lösa konflikten. 

Kvarliggande konflikter leder till att barn inte känner ett välmående i skolan vilket ger en 

negativ effekt på lärandet (Kolfjord, 2009). En del elever vill även kunna prata med sin lärare 

när de är ledsna vilket betyder att de vill sätta ord på sina känslor. Bremberg (2004) beskriver 

hur viktigt det är att kunna sätta ord på sina känslor. Det beskrivs som en emotionell 

kompetens som kan ge betydelsefulla effekter på barns lärande. Barn som har förmågan att 

uttrycka sina känslor kan enligt Bremberg (2004) släppa saker fortare vilket leder till en bättre 
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koncentrationsförmåga och ett större engagemang i undervisningen, vilket ger positiva 

effekter på lärandet.  

 

Miljön i klassrummet ska enligt eleverna vara tyst och lugn. Många elever beskriver att de 

behöver en lugn atmosfär för att kunna koncentrera sig på sitt arbete i skolan. Stensmo (2008) 

beskriver att olika arbetsformer och aktiviteter kräver olika möbleringar i klassrummet. Det 

finns aktiviteter som kräver en högre koncentrationsnivå och då kan de traditionella 

bänkraderna fungera bättre för många elever. Frank (2009) beskriver att skolbyggnader som 

är välvårdade och klassrum som har ett varmt klimat kan ge goda effekter på elevernas 

välmående och prestationer i skolan. Nyström (2002) beskriver hur möbleringen i 

klassrummet kan ha betydelse för hur koncentrerade eleverna kan vara på lektionerna. 

Möbleringen kan i vissa sammanhang bjuda in till samarbete enligt Nyström (2002) vilket 

några elever i undersökningen håller med om och ser som positivt medan andra elever 

beskriver att de hellre vill sitta enskilt för att kunna koncentrera sig. Möbleringen kan även 

enligt Bremberg (2004) vara betydelsefull för att lyckas få alla elever att bli sedda i 

verksamheten. Möbleringen måste vara flexibel och anpassad efter varje individs behov 

(Stensmo, 2008).  

 

Eleverna beskrev tydligt att deras välmående påverkar deras förmåga att koncentrera sig och 

lära sig nya saker i skolan. När eleverna inte känner ett välmående beskriver de besvär som 

huvudvärk och magvärk vilket leder till att de inte kan koncentrera sig. Orsaker till dessa 

symptom handlar oftast inte om kroppsliga faktorer utan mer om känslomässiga faktorer. 

Eleverna får dessa symptom när de har bråkat med sina vänner och när lärandet inte fungerar 

bra i skolan. Antonovsky (2005) beskriver tidigare hur barns känslor kan komma både inifrån 

och utifrån. Det kan handla om ouppfyllda ambitioner, konflikter med näraståenden samt 

relationsproblem. Antonovsky (2005) beskriver att om känslomässiga svårigheter inte 

hanteras i skolan så kan det leda till att spännings- och stressförhållanden yttrar sig på olika 

sätt hos individen. Bremberg (2004) beskriver hur vanligt det är att barn och ungdomar har 

värk på olika ställen i kroppen utan att det finns någon tydlig orsak. Symtomen beskrivs, 

precis som i resultatet från eleverna, som huvudvärk och magvärk. 
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5.3 Skolans och pedagogernas roll 

I resultatet framgår det tydligt att alla lärare och pedagoger vill att barnen ska känna ett 

välmående när de är i skolan. De anser att elevernas välmående har en stor inverkan på hur 

lärandet fungerar i verksamheten. Lärarna syn på deras roll i verksamheten skiljer sig åt 

mellan de svarande. Några lärare anser att kunskapsuppdraget borde vara större än 

fostranssuppdraget samt att för stor del av skolans tid inte får läggas på de sociala 

förhållandena i verksamheten. Lärarna menar att en stor del av fostran ska föräldrarna ansvara 

för och skolan ska bara behöva hantera problem som har sitt ursprung i verksamheten. 

Bremberg (2004) beskriver att många lärare anser att frågor om främjande av hälsa ligger 

utöver skolans normala uppgifter. Det finns många lärare i verksamheten som anser att 

problem och konflikter som yttrar sig i skolan inte har sitt ursprung där. Brembergs (2004) 

tankar stämmer bra överens med lärarnas tankar kring deras roll i verksamheten. 

 

Det framgår från resultatet att resterande lärare anser att fostransuppdraget är lika viktigt som 

kunskapsuppdraget och att en stor del av verksamheten ska läggas på den sociala delen, 

speciellt i yngre åldrar och i nya klasser. De beskriver hur viktigt det är att alla elever ska få 

synas, komma till tals och känna ett välmående i skolan. Om barn har bekymmer så kommer 

inlärningen inte att fungera på ett gynnsamt sätt. Steinberg och Sourander (2010) håller med 

om hur viktigt det är att bygga upp en trygghet i elevgruppen. Om eleverna känner sig trygga 

med varandra och med sin lärare så kommer problem och svårigheter inte vara lika tydliga. 

Skolan och pedagogerna har en viktig roll när det kommer till att skapa goda pedagogiska 

miljöer. Lärarna beskriver i undersökningen hur viktig den sociala gruppen är i verksamheten. 

En stark gemenskap lär eleverna att samarbeta med varandra och den sociala kompetensen 

förstärks. 

 

I resultatet så beskriver lärarna samma förhållanden som eleverna beskriver är av betydelse 

för deras psykosociala välmående i skolan, vilket främst handlar om relationer och 

prestationer. Lärarna i skolan har enligt Taube (2007) möjligheten att hjälpa eleverna att 

lyckas skapa goda förhållanden i skolans verksamhet. Vad gäller prestationer i skolan så ska 

uppgifterna som lämnas ut av lärarna vara på en nivå som ger eleven möjligheten att klara av 

dem. Bremberg (2004) håller med om att uppgifter som lämnas till eleverna både ska vara 

utmanande men samtidigt ge eleven möjligheten att klara av uppgifterna.  
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Vad gäller relationer så menar Herlin och Munthe (2008) att en förutsättning för att skapa en 

god relationsmiljö i skolan är att alla i verksamheten arbetar efter samma normer och 

värderingar. Eleverna ska från skolstarten få information om vilka regler som gäller i skolan 

och hur viktigt det är att alla följer dessa regler. Eleverna ska sedan kunna se att alla elever 

och all personal arbetar efter dessa normer och värderingar. I resultatet framgår det att många 

lärare arbetar mycket för att skapa en gemenskap i gruppen. Det handlar främst om att prata 

med sina elever om kompisrelationer och känslor, vilket kan ske på olika sätt genom 

ringsamtal, samarbetsövningar och ett arbete med olika etiska dilemma. En lärare beskriver 

att ringsamtal leder till att alla blir synliga och att gruppen skapar en trygghet i att våga vara 

öppna och ärliga mot varandra. 

 

Det framgår från elevernas resultat att de tycker det är viktigt att lärarna behandlar alla elever 

på samma sätt och att alla elever blir synliga i verksamheten. De lärare som anser att de 

behandlar alla elever på samma sätt beskriver att de arbetar efter normer som att alla kan och 

hur viktigt det är att alla gör sitt bästa. Lärarna försöker inneha ett positivt förhållningsätt och 

bemötande gentemot alla elever på skolan. De lärare och pedagoger som beskriver att de 

behandlar sina elever olika har följande förklaringar. En förklaring är att alla barn är olika och 

har olika förutsättningar för att lyckas och då måste läraren möta sina elever på olika sätt. Juul 

och Jensen (2005) beskriver på liknande sätt att det finns en del elever som kan skapa en 

relation med läraren bara genom att lyssna på läraren och se lärarens yrkespersonliga 

kvaliteter, det räcker för att de eleverna ska känna en trygghet. Andra elever måste dock få 

bevis på att de uppmärksammas och att de blir rätt behandlade av sin lärare. 

 

Lärarna och specialpedagogerna har olika syn på huruvida de får tillräckligt med stöd för att 

lyckas tillgodose alla elevers förutsättningar för att känna välmående i skolan. Lärarna anser 

att de har specialpedagogernas och andra pedagogers stöd i svåra situationer medan 

specialpedagogerna känner att de har för lite resurser och stöd för att hjälpa alla elever i 

verksamheten. Det specialpedagogerna saknar är resurser, kuratorer, elevvårdsteam och 

främst mer personal i verksamheten. Bremberg (2004) beskriver på liknande sätt att klassens 

storlek och lärartätheten kan ha betydelse för elevers välmående i skolan. Elever behöver bli 

mer synliga i verksamheten. Stora elevgrupper leder till att läraren inte hinner ge alla elever 

det stöd som de behöver, vilket i sin tur kan påverka elevernas skolprestationer. 
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5.4 Möjligheter och hinder i den pedagogiska utmaningen 

En möjlighet i den pedagogiska utmaningen är att kunna ta hänsyn till barns olikheter och 

samtidigt få hela elevgruppen att fungera. Steinberg och Sourander (2010) beskriver att det 

handlar om att hitta en balans mellan att individualisera undervisningen och att skapa ett 

arbetssätt som gynnar samarbete och samspel mellan eleverna. Det kommer alltid finnas olika 

resurser, såsom tid, rum och material, som hindrar en individualisering. Lärare och pedagoger 

måste dock enligt Steinberg och Sourander (2010) utgå ifrån en förståelse för barns olikheter.  

 

Resultatet från undersökningen visar att lärarna är medvetna om elevers olikheter men att en 

del lärare har svårt att hitta balansen mellan att individualisera undervisningen och att skapa 

ett samspel i klassrummet. Flera pedagoger beskriver tydligt hur viktigt det är att se till barns 

olika förutsättningar och behov. En specialpedagog ger mer stöttning och uppmuntran till 

elever med låg självkänsla, för att de behöver det för att lyckas med sitt lärande. Vid 

konflikthantering beskrivs det hur olika metoder kan användas till olika elever, beroende på 

hur konflikten ser ut och vilka barn som är inblandade i konflikten. Det handlar om att tänka 

på vad som är bäst för den eleven som situationen kretsar kring. 

 

En annan möjlighet i att lyckas skapa en läromiljö som är gynnsam för elevers välmående och 

utveckling är att synliggöra barns styrkor i verksamheten. Steinberg och Sourander (2010) 

beskriver tidigare att barn har olika styrkor, utan att alltid själva vara medvetna om vilka 

styrkorna är. Steinberg och Sourander (2010) beskriver att när barn uppmuntras till att 

använda sina styrkor kommer det resultera i att de känner ett välmående vilket ger eleven en 

bättre möjlighet till att lyckas med sitt lärande. I resultatet framgår det att många av lärarna 

och pedagogerna arbetar för att synliggöra sina elever i undervisningen. Lärarna försöker 

uppmuntra sina elever till att göra sitt bästa, oavsett vilka elevernas styrkor är samt vad det 

innebär i förhållande till målen i kursplanen. 

 

5.5 En avslutande diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån empirin i bakgrundsdelen och från resultatet av 

enkätundersökningarna se vilka förhållande i skolan som kan vara av betydelse för att skapa 

en läromiljö som är gynnsam för elevers psykosociala välmående och utveckling i skolan. De 

förhållanden som har visat sig vara viktiga förespråkar tydligt att skolan inte endast står inför 

ett kunskapsuppdrag utan det visar vikten av att barn upplever ett psykosocialt välmående i 

skolan. 
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De förhållanden i skolan som elever i årskurs 4-6 anser vara av betydelse för att lyckas skapa 

en gynnsam läromiljö: 

 Relationer, både till vuxna och till kamrater 

 Samhörighet, till elevgruppen 

 Prestationer i skolan 

 Tillit och förtroende till sin egen förmåga 

 Tillit och förtroende till sin lärare 

 God arbetsmiljö i klassrummet 

 

De möjligheter och hinder som lärarna och pedagogerna ser på skolans och sin egen roll i att 

skapa en läromiljö som är gynnsam för elevers välmående och kunskapsutveckling: 

 Elevers välmående i allmänhet 

 Fördelningen av kunskaps- och fostransuppdraget i verksamheten 

 Förståelse för barns olikheter 

 Förmågan att finna balansen mellan individualisering och samspel i verksamheten 

 Resurser i form av material, tid och lärare 

 Synliggörandet av alla elever 

 Förmågan att skapa en stödjande och uppmuntrande klassrumsatmosfär 

 

I inledningen av arbetet beskriver Taube (2007) att den läromiljö som existerar i skolans 

verksamhet har en avgörande betydelse för elevers möjlighet att utvecklas i skolan. Taube 

(2007) beskriver även att om elever inte upplever ett välmående i skolan så kommer 

inlärningen inte att fungera på ett gynnsamt sätt. I vårt arbete har vi därför utgått ifrån 

problematiseringen att barn behöver känna ett psykosocialt välmående i skolan för att lyckas 

med sitt lärande.  

 

I bakgrundsdelen kan vi läsa hur andra författare och forskare beskriver samma 

problematisering i verksamheten som Taube (2007) gör. Resultatet från undersökningen visar 

ett liknande resultat, att barn måste känna ett välmående i skolan för att lärandet ska kunna 

ske på ett gynnsamt sätt. Denna slutsats leder till frågan hur pedagogerna och skolan ska 

arbeta för lyckas få alla barn att känna ett välmående och där gav de svarande i 

undersökningen en mycket varierad bild av skolans roll.  
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994) står det att skolan har ett 

fostransuppdrag och ett kunskapsuppdrag att arbeta efter. Det står dock inte hur betydelsefulla 

dessa uppdrag är i förhållande till varandra och hur stor del av skolans tid som ska läggas på 

uppdragen. Några lärare anser att skolan ska känna ett ansvar för att alla barn känner ett 

välmående i verksamheten medan andra lärare anser att skolan ska lägga ett större fokus på 

kunskapsuppdraget än fostransuppdraget och den sociala delen i verksamheten. Det finns 

dock lärare som kan se att uppdragen går samman med varandra och att det handlar om att 

hitta en balans i verksamheten som gör att barnen känner en trygghet i gruppen, hos sig själva 

och i sin förmåga att lyckas med sitt lärande. Det skulle leda till att en större del av 

verksamheten skulle kunna ligga på kunskapsuppdraget och elevernas personliga utveckling i 

skolan.   

 

5.6 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har nya tankar kring betydelsefulla förhållanden i skolan blivit synliga. 

Resultatet från enkätundersökningen skulle kunna utökas med intervjuer av elever och lärare 

för att få fram en tydligare bild av deras syn på viktiga förhållanden i skolans verksamhet. Det 

skulle vara intressant att i ett större perspektiv kunna jämföra studiens olika delar med andra 

skolors, samhällens och länders pedagogiska verksamhet. I en fortsatt forskning kring ämnet 

skulle en djupare dokumentation kunna ge lärare och pedagoger en bild av hur skolan och 

professionalismen skulle kunna förbättras så att alla elever känner ett psykosocialt välmående 

när de är i skolan.  
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Bilaga A 

Enkät om trygghet och välmående i skolan 

 

Jag är en:   tjej  kille 

 

1. Tycker du om att gå i skolan? 

 JA  NEJ 

Om ja, varför:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Om nej, varför inte:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Har du många vänner i skolan? 

 JA  NEJ 

 

3. Känner du dig någonsin utanför i skolan? 

 JA  NEJ 

Om ja, när känner du dig utanför:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Om nej, när känner du dig som en i gruppen:______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Litar du på din lärare? 

 JA  NEJ 

Om ja, varför:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Om nej, varför:_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



 
 

5. Känner du dig trygg i skolan? 

 JA  NEJ 

Om ja, när känner du dig trygg:__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Om nej, varför inte:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Hur tycker du att det ska vara i klassrummet för att du ska kunna koncentrera dig och lära 

dig nya saker? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Skulle du våga prata med din lärare om något som känns jobbigt? 

 JA  NEJ 

Om ja, varför:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Om nej, varför inte:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Hur tycker du att en bra lärare ska vara? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Tycker du det är svårare att lära sig nya saker i skolan om du inte mår bra? 

 JA  NEJ 

Om ja, hur känns det då:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

TACK FÖR HJÄLPEN! 



 
 

Bilaga B 

Enkätundersökning om barns välmående och trygghet i skolan 

Jag är:   Kvinna   Man 

Utbildad som:___________________________________________________________________ 

 

1. Är det viktigt att alla barn mår bra och trivs i skolan? 

 JA    NEJ 

Om ja, varför:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Om nej, varför inte:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Hur stor del av skolans verksamhet anser du får läggas på den sociala delen i skolan, att alla 

barn mår bra och trivs i skolan? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Vilket uppdrag ska ha störst del i skolans verksamhet, kunskapsuppdraget eller 

fostransuppdraget? 

Kunskapsuppdraget     Lika stor del           Fostransuppdraget 

 

Om kunskapsuppdraget, varför:______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Om fostransuppdraget, varför:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Om du anser att de ska ha lika stor del, varför:__________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

  



 
 

4. Anser du att du behandlar alla elever på skolan på samma sätt? 

 JA    NEJ 

Om ja, hur arbetar du för att lyckas med detta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Om nej, vad tror du att det beror på: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Tror du att elevers inlärning påverkas av hur de mår i skolan? 

 JA    NEJ 

Om ja, varför:____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Om nej, varför inte:_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

6. Får du tillräckligt med resurser och stöd från skolan för att lyckas tillgodose alla elever 

förutsättningar för att må bra och trivas i skolan? 

 JA    NEJ  

Om ja, vilken information, resurser och stöd får du:______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Om nej, hur skulle skolan kunna förbättra detta:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

7. Hur arbetar du för att alla elever ska må bra, trivas och känna en trygghet i skolan? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

TACK FÖR HJÄLPEN! 


