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Abstract 

This essay is about children’s voices and their ref lection in what causes them Wellbeing during 
school. The aim is also to clarify children’s refle ctions when they learned something difficult and 
how they are experiencing support. The theoretical foundation is based on Antonovsky KASAM 
theory and Scheffs theory with the processing and i nterpretation toward hermeneutics 
perspective. This essay is based on a qualitative m ethod with semi-structured interviews. The 
empirical foundation is based on interviews with 7 children in preschool and 6 children from 
kindergarten. The resultat shows that being with fr iends and participations with other pupils are 
important for young children’s prosperous and wellb eing. Result also shows that mathematics 
and science are subject which pupils found difficul ty and leaned on friends for help. Majority of 
children experience that their teacher listened and  were there to help when they needed support. 
The conclusion is that health-promoting factors fro m children’s perspective is showing us that 
feeling safe and being able to participate with oth er friends promote wellbeing for children. 
Children who didn´t have any friends or stable frie ndship also didn´t like school. This study 
shows that liking school has a connection with mean ingful friendship and a feeling off 
belonging. 
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Förord      
 Vi specialpedagoger har focus på att utforska vad som fungerar hos varje barn samt att 
undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Genom att lägga tonvikten på det 
hälsofrämjande perspektivet tror vi att det finns en möjlighet att komma närmare en förståelse 
av vad som får barn att må bra. Det finns inte mycket tidigare forskning kring detta område och 
det har skapat en nyfikenhet och en inspiration hos oss att vilja ta reda på barns tankar och 
upplevelser. 
Detta arbete har gett oss ett annat perspektiv och en inspiration till att vilja arbeta med 
hälsofrämjande arbete i framtiden. Vi har även fått en större förståelse för att barns vänner och 
relationer är betydelsefulla för barns välmående. 
Karin har bidragit med förslag på teori till studien. Vi har tillsammans bidraget med litteratur 
där Karin har belyst litteratur från barn i grundskolan och Linda har bidragit med litteratur från 
de yngre barnen i förskolan. Vi har tillsammans skrivit och bearbetat resultatet av studien och 
det har varit en lärorik tid med mycket gott samarbetet mellan oss.  
Vi vill främst tacka alla barn som har ställt upp i denna studie och bidraget med nya kunskaper 
kring barns välbefinnande. Men även tacka vår handledare Annette Byström som har stöttat oss 
i vårt arbete och givit oss många intressanta reflektioner under studiens skrivande. 
 
Önskar alla en trevlig och lärorik läsning! 
Karin & Linda 
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1. Inledning 
 Specialpedagogens roll är att ta barnets perspektiv genom att ta reda på hur barnet 
upplever sin förskole och skolvardag och på så vis få syn på vad som fungerar för den 
enskilda individen.  Enligt barnkonventionen (2008) §12 har varje barn en rättighet att 
säga sin mening och att bli lyssnade på i alla frågor angående barnet. I denna 
undersökning har vi synliggjort barnets perspektiv med hjälp av intervjufrågor i avseendet 
att ta reda på hur barnens välmående förhåller sig ur ett hälsofrämjandeperspektiv i skolan 
och i förskolan. I två olika kommuner och verksamheter har datainsamlingen skett.  
Metoden vi använde oss av var en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. En 
förskoleklass samt en syskon avdelning valdes ut till studien och det var barnens röster i 
form av tankar och känslor som har belysts, analyserats och redovisats i resultatdelen.  
Fokus i undersökningen riktades mot hur barnen upplevde sin lärmiljö och om de blev 
lyssnade på men också vilka känslor som barnen upplevde i samband med sin skol och 
förskole vardag.   Barnens svar och reaktioner i undersökningen   gav oss kunskaper, 
tankar och erfarenheter gällande barnets perspektiv. I Skollagen (2010:800)1 kap. 10§ 
står det att all utbildning och annan verksamhet ska utgå från barnets bästa och barnets 
uppfattning ska så långt det är möjligt kartläggas. Barn ska även ha möjlighet att fritt 
uttrycka sin mening i alla frågor som rör henne eller honom. Barnens åsikter ska värderas 
i förhållande till barnets ålder och mognad.  
 
Anledningen varför vi valde detta forskningsområdet var därför att vi var nyfikna på 
barns tankar och åsikter samt vilka möjliga faktorer som påverkar barnens mående i sin 
skol och förskole vardag. Vi var också intresserade av att ta reda på hur relationer till 
lärare och kamrater påverkar barnen i sin skol och förskole vardag men även hur 
bemötande och förhållningssätt är samt om miljön är anpassad.  En annan orsak varför vi 
valde att undersöka detta område var därför att det finns en kunskapslucka kring 
pedagogers tankar om vad barnen uppfattar som ett hälsofrämjande perspektiv.  Några av 
dessa tankar stämde med resultatet medan andra tankar stämde mindre bra ihop med 
resultatet. Ahlberg (2015) lyfter fram att i specialpedagogik betyder meningen, en skola 
för alla, de rättigheter som barnen innehar genom att vara delaktiga, och att bli sedda samt 
accepterade utifrån sin person. I studien har vi synliggjort barns perspektiv och 
därigenom vill vi bidra med kunskaper som framkommit gällande hälsa och välmående i 
skolan och i förskolan. 
  
 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till vårt arbete om varför vi ville undersöka hur barnen upplever sin 
skolvardag var vårt intresse för barnets mående i skolans samt i förskolans verksamhet 
och att vi var nyfikna på barnets åsikter. Studien har fokuserat på de tankar och känslor 
som barnet upplever i sin lärmiljö. Våra tankar var också att belysa och undersöka vilka 
tillgängliga verktyg som framgår ur barnens berättelser för att vardagen i skolan ska bli 
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hanterbar ur barnets perspektiv.  Enligt SFS (2017:1111) för specialpedagogexamen står 
det att specialpedagogen ska visa förmåga att kritiskt och självständigt identifiera, 
analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja hinder och 
svårigheter i olika lärmiljöer. Varför vi i vår profession som specialpedagoger ville 
undersöka tankar utifrån barnets perspektiv samt hur de upplever sin skolvardag var 
därför att barnen äger kunskapen om i vilka sammanhang som de mår bra i.  I den kontext 
där barnet mår bra sker också lärande och utveckling. I studien var vårt intresse att ta reda 
på vilka de hälsofrämjande faktorerna i barnets skolvardag var och en av de teorier som 
arbetet har förankras i är den salutogena teorin enligt Antonovsky (2005) där fokus är på 
förhållanden som medverkar till hälsa och välbefinnande. Vår egen ståndpunkt är att 
barnets åsikter är viktiga och genom att få kännedom om vad som fungerar för barnet 
samt vilka de hälsofrämjande aspekterna är, kan misslyckanden minimeras för barnet med 
hjälp och stöd som är anpassat till dess förmågor. Den andra teorin i studien är Scheffs 
teori om socialpsykologi som Aspelin (2010) förklarar och den handlar om de sociala 
bandens natur som avgör hur individen uppträder och beter sig mot varandra och när 
människor är i samklang betyder det att de kan läsa av varandras känslor och tankar med 
en viss ömsesidig förståelse för varandra. Hur barnen interagerar med varandra i deras 
vänskapsrelationer och om de är i samklang med varandra avgör hur starka deras sociala 
band är vilket också har betydelse för barnets trivsel och välmående i skolan och i 
förskolan. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2013) förklarar begreppet delaktighet med 
att vara en del av en gemensam lärandekontext och att förutsättningarna finns för 
delaktighet i kompiskretsen. Vidare enligt SPSM så är barnets mening och erfarenheter 
viktiga att ta till vara på vid skapandet av en tillgänglig lärmiljö. Genom att anpassa 
kraven i lärmiljön till barnets förmågor och utveckling ökar tillgängligheten ur ett 
barnhälsoperspektiv. Med våra egna ord så är barnets åsikter viktiga och genom att få 
kännedom om vad som fungerar för barnet samt vilka de hälsofrämjande aspekterna är, 
kan misslyckanden minimeras för barnet med hjälp och stöd som är anpassat till dess 
förmågor. Fokus i arbetet är barnets perspektiv samt barnets erfarenheter av sin 
skolvardag. Hylander och Guvå (2017) menar att i klassrummet utvecklas elevers 
kunskaper men även relationer till vänner och därmed utvecklas den sociala förmågan och 
elevens självkänsla vilket är en betydande faktor för elevens välbefinnande. Att göra 
förändringar genom att eliminera negativa mönster i lärmiljön är ofta en framgångsfaktor 
och kan betyda skillnader för eleven i ett långsiktigt perspektiv. Med våra egna ord så har 
vi i vår roll som specialpedagoger en viktig funktion i barnens lärmiljö där vi kan hjälpa 
och stötta lärare med hjälpmedel och förhållningsätt för att alla barn ska må så bra som 
möjligt i den verksamhet där de befinner sig. Skolverket (2018) Lpfö-18, förklarar att de 
yngsta barnen upplever välmående i de kontexter av samhörighet där de kan skapa band 
av tillit till sina kunskaper och förmågor. Ett hälsofrämjande arbete i förskolan bör 
inriktas på samspel i positiva lärmiljöer och de insatser som sker tidigt i ett barns liv ger 
minimerade besvär i vuxen ålder. Genom forskningen om hur barn upplever sin 
skolvardag kan vi få kunskap om barns perspektiv och även få nya tankar och 
erfarenheter av det som barn mår bra av.   



 

8 
 

 
 
 
 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur barn upplever sin vardag i skolan och 
i förskolan samt att få syn på hälsofrämjande faktorer ur ett barns perspektiv. Vad är det 
som barnen lyfter fram ur sina berättelser och vilka aspekter blir synliga utifrån barnens 
röster? Syftet har konkretiserats i följande frågeställningar 
 
 
 
 

1.3 Frågeställningar  
 
 

• Vad lyfter barnen fram som viktigt i sin skolvardag för att de ska må bra? 
 
 

• När lärde sig barnen något som var svårt samt hur upplever barnen det? 
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2 Litteraturgenomgång   

2.1 Teoretiska perspektiv 
Antonovsky (2005) förklarar att begreppet KASAM står för känslan av ett sammanhang 
samt att de tre ledande beståndsdelarna i begreppet KASAM är begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet. Den första och viktigaste beståndsdelen är begriplighet vilket menas 
upplevelser i människans närhet och om dessa upplevelser är lätta att förstå. De 
människor som har en hög känsla av begriplighet förväntar sig att saker och ting kommer 
att ordna sig i livet. De individer som har en låg känsla för begriplighet räknar med att det 
kommer att fortsätta vara eländigt livet ut. Begriplighet handlar om hur människan 
upplever yttre och inre stimuli som är gripbara, sammanhängande, strukturerad och 
tydlig. Motsatsen är oordnad, oförklarlig, oväntad och kaotisk. En individ med hög känsla 
av begriplighet tror sig möta stimuli som är förutsägbara. Stimuli som kommer som en 
överraskning ska huvudsakligen gå att förklara och ordna. 
Den andra beståndsdelen enligt Antonovsky (2005) är hanterbarhet och rör sig om   
upplevelsen av att det finns hjälpmedel tillgängliga för att klara av de hinder som dyker 
upp i ens väg. Antonovsky definierar hanterbarhet till den grad människan upplever att 
det finns resurser att använda för att kunna bemöta de krav som ställs. Resurser kan 
betyda det som individen har under sin egen kontroll eller som kontrolleras av andra 
behöriga som de känner tillit och kan räkna med. Har personen en hög föreställning av 
hanterbarhet kommer inte känslan av ett offer att infinna sig eller att känslan av att livet är 
orättvist. Även när tråkiga saker sker i livet kommer individen att kunna klara sig och inte 
känna sig ledsen för alltid. Meningsfullhet är den tredje beståndsdelen som anger 
betydelsen av känslor och om livet har en emotionell mening. Antonovsky (2005) 
bedömer denna komponent till begreppets motivationskomponent. Människor som anses 
ha en stark KASAM, kan kommunicerar betydelsefulla områden i livet som är viktiga för 
dem. Individer har ofta en koppling till dessa områden genom att de är mycket 
engagerade i dem och tonvikten ligger i en känslomässig mening och inte bara i en 
kognitiv mening. Personer med en stark KASAM gör sitt bästa för att komma igenom 
tråkiga upplevelser med stoltheten i behåll. Meningsfullhet antyder i vilken grad personen 
känner att livet har en känslomässig mening och om de problem och krav som finns är 
värda att satsa på. Meningsfullhet   kan vara att personen ser på problem som utmaningar 
istället för bördor. Antonovsky (2005) antyder att de tre beståndsdelarna är oskiljbart 
sammanflätade. Känslan av ett sammanhang är en fullkomlig ståndpunkt som förmedlar i 
vilken grad individen upplever en känsla av tillit och att de motivationer som utgår från 
individens inre och yttre verklighet under livstiden är strukturerade, förutsägbara och 
begripliga. De hjälpmedel som är nödvändiga för att individen ska kunna klara av att 
möta krav som motivationen ställer på individen är lätta att nå det vill säga hanterbara. 
Om kraven är utmaningar som är förtjänta av arbete och engagemang är synonymt med 
meningsfullhet för individen. Hylander och Guvå (2017) beskriver KASAM med 
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förklaringen att begriplighet är när ett barn har kunskapen om vad som kommer att hända 
under dagen i skolan, vilka uppgifter som ska bli utförda under skol timmen samt vem 
som barnet ska umgås med på rasten. Hanterbarhet menas här att eleven har de förmågor 
som är nödvändiga för att klara studierna på egen hand eller med stöd av någon person 
samt att ha en självtillit och att kunna klara av att välja kompisar. Meningsfullhet menas 
att barnen uppfattar undervisningen som intressant samt att de är motiverade att jobba och 
även att individen kan se problem som motiverande. Antonovsky (2005) förklarar även de 
tre begreppen ur ett litet barns perspektiv med att i det lilla barnet finns det som en 
önskan att förstå världen och hur den är organiserad vilket gör den begriplig.  Hur barnet 
uppfattar världen som meningsfull har att göra med de mänskliga relationerna i barnets 
närhet och om de grundläggande behoven tillfredsställs av närhet och mat. Världen är 
hanterbar när kraven på barnet ställs i relation till den fysiologiska mognaden.  
Antonovsky förklarar vidare att när de vuxna i barnets närhet som har ett förhållningsätt 
vilket är flexibelt med acceptans för barnet och är inriktade mot att problem går att lösa 
och möter barnet med positivt gensvar så förstärks barnets positiva självbild av att lyckas.  
Vidare lyfter Antonovsky att hälsofrämjande faktorer och riskfaktorer förklaras utifrån 
det patogena och det salutogena synsättet. Det salutogena synsättet fokuserar på det friska 
i tillvaron och det patogena fokuserar på det sjukdomsframkallande i tillvaron.  Om 
händelser i människans tillvaro som ger stresspåslag hanteras utifrån det salutogena 
perspektivet leder dessa händelser till anpassning och återhämtning av det som utlöser 
stress i omgivningen. Antonovsky (2005) hävdar att flertalet av barnen i skolan mår bra 
och det är troligen de barn som har format en strategi för att stå emot och handskas med 
de faktorer som orsakar stress i livet. De barn som mår bra är också ett betydelsefullt stöd 
för varandra men även ett stöd för barn i svårigheter.  

2.1.1 Scheffs teori 
Scheffs socialpsykologiska teori innehåller centrala begrepp som; sociala band, samklang, 
differentiering, alienation och skam/stolthet. Aspelin (2010) behandlar i sin bok Sociala 
relationer och pedagogiskt ansvar utifrån Scheffs teori om hur sociala band bildas. 
Sociala band kan ses som fenomen som håller människor tillsammans där tyngdpunkten 
ligger på mikrovärlden och detaljer i socialt samspel. Tonvikten ligger på att tolka 
människor yttre bemärkelser likväl som deras inre processer, som tankar, intentioner, 
motiv och känslor. De sociala banden är inget tillstånd i relationen utan det finns ett 
mönster i varje skolklass eller i en familj. Detta mönster är inte statiskt utan banden sätts 
alltid på prov. 
Aspelin (2010) lyfter vidare att de sociala banden kan bevaras, stärkas, hotas, tas hand om 
eller skäras av. Genom samklang och kommunikation byggs sociala band och utifrån en 
analytisk ståndpunkt så omfattar det en utsträckning av vad som sägs och hur det sägs och 
uttalas. Hur de sociala banden uppstår avgörs främst hur individen uppträder och beter sig 
mot varandra. Innehållet i det vi kommunicerar har ofta en standardnivå som inte har 
någon tyngre laddning för relationen utan det sätt vi kommunicerar har stor betydelse för 
relationella implikationer. Aspelin (2010) förklarar även ett viktigt begrepp i Scheffs teori 
och det är samklang som innebär att människor är samstämda. Stabila sociala band 
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innefattar att individerna kommunicerar genom att jämföra sig själva mot andra personer. 
Samklang betyder att människor läser av varandras känslor och tankar och har en viss 
ömsesidig förståelse för varandra. Vidare finns det en kognitiv samklang som skapas 
genom verbal kommunikation som bygger på det som sägs i samtalet som i sin tur skapar 
en ömsesidig förståelse av innehållet.  Emotionell samklang skapas mestadels genom den 
ickeverbala kommunikationen som påvisar vilken respekt individerna visar för varandra. 
Stabila sociala band konstrueras i kommunikationen där det uppkommer balans mellan 
distans och närhet och där relationen differentieras på ett likvärdigt sätt. Scheff använder 
begreppet differentiering och utifrån Bowens (1978) familjesystemteorin som infattar 
graden av differentiering i sociala relationer är väsentlig för hur en familj fungerar. 
Familjer där det saknas distans är underdifferentierad och betyder att individen behov får 
underkastas gruppens krav. En familj med stor distans i relationer kallas för 
överdifferentierade relationer där gruppens gemenskap bekostas för individuella behov. 
Dessa begrepp använder Scheff för att förklara interpersonell kommunikation. Under och 
överdifferentiering symboliserar två motsatta former av en känsla av främlingskap.  En 
relation eller grupp som är välfungerade symboliseras av optimal differentiering som 
betyder korrekt åtskillnad mellan individuella och sociala behov.  Vidare enligt Aspelin 
(2010) så skapas stabila band i förbindelser där personliga och sociala behov landar i 
jämvikt och då personer på ett smidigt sätt skiftar mellan närhet och distans i förhållandet. 
Människan grundläggande sociala emotioner är stolthet och skam, där stolthet pekar på en 
positiv självrannsakan som sammankopplas med respektfullt bemötande från andra och 
skam hänvisar till att gradera sig själv negativt och ett bemötande präglat av bristande 
respekt. Individens självbild påverka hur vi förhåller oss inför den andra personen men 
även hur den andra individen värdera hur vi förhåller oss. Stabila band utvecklar 
stolthetskänslor och stolhetskänslor ger i sin tur stabila band. Instabila band däremot 
bidrar till skam och skam kan utgöra fara för det sociala bandet. Skam och stolthet yttrar 
sig på skilda sätt, personer som känner skamkänslor kan dra sig undan eller dölja sig från 
andra medan känslor som innebär stolthet visar sig att personen blir öppnare och söker sig 
utåt mot en delad sfär.  
 

2.2 Hälsofrämjande faktorer 
Hylander och Guvå (2017) tar i sin studie upp att i klassrummet sker det inte bara 
framsteg med elevers kunskaper utan det sker också en utveckling i elevernas relationer 
till vänner i klassen. Andra förmågor som utvecklas är de den sociala förmågan samt 
elevens självkänsla vilket är en betydande faktor för elevens välbefinnande. Att göra 
förändringar i lärmiljön genom att eliminera negativa mönster i lärmiljön är ofta en 
framgångsfaktor och kan betyda skillnader för eleven i ett långsiktigt perspektiv. 
Specialpedagogen ska enligt   SFS (2017:1111) visa förmåga att kritiskt och självständigt 
identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja 
hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.  Hälsa för lärande - lärande för hälsa. 
Skolverket. (2019) tar upp forskning om skolan och betonar att delaktighet och 
engagemang i lärandet främjar välbefinnande och hälsa. Det som framstod som en viktig 
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aspekt var att hälsofrämjande arbete behöver kopplas till skolans kärnuppdrag det vill 
säga värden som delaktighet, demokrati, utbildning, inflytande och utveckla förmåga till 
kritiskt tänkande. Hälsofrämjande arbetet har ett utvecklingsområde och det innebär att 
det måste kopplas tydligare till undervisningen. Betydelsefullt blir hur dessa begrepp 
stimuleras inom den ordinarie undervisningen. Skolverket (2019) betonar att det finns en 
stark koppling mellan hälsa och studieresultat. Skolverket utgår här från Thomas (2007) 
definition av delaktighet och menar  
att delaktighet innebär en aktiv medverkan i aktiviteter men även att deltagarna är 
involverade i beslutfattande frågor som rör individen. Delaktighet kan värderas ifrån att 
barn är aktivt deltagande i en process och upplever att deltagandet är meningsfullt. Barn 
kan även få vara delaktiga och rådgivande inför olika beslutfattande men behöver inte bli 
delaktiga i beslutfattande. Det som kan påverka barn radikalt är hur lärmiljöerna och 
undervisningen skapas. I skolan handlar fråga om inflytande och delaktighet att kunna ge 
elever förutsättningar att påverka och uttrycka undervisningens innehåll och utformning. 
Skolverket (2019) förklarar att genom att aktivt engagera barn i att fundera över sitt eget 
lärande är att göra   lärprocessen i utbildningen iakttagbar och begriplig.  Med detta 
engagemang ges barnen inflytande i utförandet av utbildningen och deras självförtroende 
stärks och främjar därmed deras välmående och utveckling.  
 
SPSM (2013) och Skolverkets (2019)   delaktighetsmodell  

 
Barns delaktighet i förskolan är de vuxnas ansvar enligt Eriksson (2014).  Personalgruppen 
i förskolan ska skapa förutsättningar till delaktighet genom att ge barnen inflytande i 
verksamheten. Eriksson (2014) lyfter vidare att begreppet delaktighet handlar om att ge 
barnen uppmärksamhet och bekräftelse av det som barnet vill förmedla. Att barnet kan 
känna sig delaktigt stärker barnets självkänsla.  Syrjämäki, Sajaniemi, Suhonen, Alijoki 
och Nislin (2017) skriver att forskarna upptäcker bekräftelser på undervisning som 
fungerar tillfredställande i inkluderad förskolegrupp. Kvaliteten på undervisningen avgörs 
av lärarnas pedagogik vilket innefattar hur en lärare organiserar sig i rummet samt skapar 
en känslomässig atmosfär som ökar interaktionen och deltagandet vilket främjar barns 
lärande. Den fysiska miljön är utformad för att barnen ska känna sig trygga samt att rutiner 
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och struktur i scheman och övergångar är viktiga för att minimera beteenden som utmanar. 
De individuella målen är tänkta att uppmuntra barn till samarbete och till samspel samt att 
vara delaktiga i aktiviteter. Pramling-Samuelsson, Sommer och Hundeide (2011) lyfter 
fram att om barn ges möjlighet att vara delaktiga och få påverka verksamheten med sina 
egna upplevelser   får vi en förskolepedagogik där lek och lärande blir sammanflätade och 
där det lekande och lärande barnet blir synligt.  Kragh-Müller och Isbell (2011) lyfter 
utifrån sin studie att barnen i förskola är eniga i sina svar att det är leken som är den 
främsta orsaken till att de vill komma till förskolan. Barnen lyfte att leka med kompisar 
och att leka utomhus som en uppskattad aktivitet. I studien ritade barnen teckningar och 
genom dessa bilder kom det fram att det värsta med förskolan var att inte ha någon kompis 
att leka med eller att bli retad och utesluten från en lek. Att bli accepterad av kamraterna 
var mycket betydelsefullt för barnen i. Vidare lyfter Kragh-Müller och Isbell (2011) att 
barnen ritar bilder där en vuxen skäller ut ett barn vilket barnen förklarar som en mycket 
besvärlig situation. Barnen berättade via sina teckningar att de gillade utomhuslekar och 
nämnde att gunga, åka rutschkana och att spela fotboll som omtyckta lekar.  Kragh-Müller 
och Isbell förklarar vidare att barnen i studien skildrade bilden av en god pedagog som en 
person som gärna leker med barnen har humor och kan berätta sagor. Den vuxne ska också 
kunna ändra på regler ibland och inte vara så strikt utan att den kan ge barnen möjligheter 
att välja till exempel inomhus eller utomhus. Barnen sa också att de gillade att leka med 
varandra men även att de gärna leker olika lekar och aktiviteter tillsammans med de vuxna. 
Ny forskning från Luleå tekniska universitetet har visat att uppskattning och fungerade  
relationer är betydelsefullt för elevernas välbefinnande i skolan Bergmark och Konstenius 
(2017). Menar att det är viktigt för att eleverna ska må bra men även för att ett lärande ska 
ske.  Forskarna har tagit reda på vilka situationer i skolans om eleverna ansåg 
betydelsefulla och sammanställde fyra teman. De fyra teman nämligen eleverna skulle 
känna sig fria och delaktiga, uppleva sig sedda och att någon bryr sig om dem, möjlighet 
till lärande i olika miljöer och slutligen att eleverna själva kan kartlägga sina egna 
framsteg och ges möjlighet att växa. När det handlar om uppskattning så är det inte 
komplimanger eller att curla barnen utan att eleverna istället får själva var med och 
arbeta. Bergmark och Kostenius (2017) menar att lärarna inte gör något som de klarar 
självständigt utan fokus ligger på att höja nivån i det sammanhang där eleverna kan 
påverka. Grundpelaren i hälsofrämjande arbete anser Bergmark och Kostenius är 
delaktighet. En annan aspekt som framgick i deras forskning var att det var inte lätt för 
eleverna att kommunicera om det som var betydelsefullt och påpekar att ett viktigt arbete 
är att ge barnen möjlighet att sätta ord på positiva händelser i skolan. Att arbeta strategiskt 
med det som stärker och fungerar är av betydelse. För att eleverna ska må bra är en 
fungerade och nära relation en oerhört viktig aspekt.  
 
. 
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2.3 Relationskompetens  
Aspelin (2010) menar att relationskompetens är en symbolisk förbindelse mellan det 
avstånd som många pedagoger känner till i mötet med barn och ungdomar samt att 
barnens personliga utveckling är beroende av pedagogens skicklighet att handskas med 
relationen.  Aspelin lyfter vidare att relationskompetens dels är pedagogens förmåga att se 
barnet utifrån sina egna förutsättningar men för den skull ej avstå ifrån sin egen ledarroll 
samt förmågan att vara trovärdig i mötet. Den andra delen är pedagogens skicklighet att ta 
sitt fulla ansvar för relationens kvalité. 
Skolverket (2019) tar upp relationens betydelse för hälsa och välbefinnande där forskning 
visar att barns upplevda relation till en vuxen är betydelsefull och är kopplad till 
skolframgång. Barn som upplever en högre grad av stöd från lärare visar en högre grad av 
engagemang i skolan. 

Seland, Hansen - Sandseter och Bratterud (2015) lyfter fram att pedagogers relations 
kompetens är viktig. Undersökningar har bekräftat att mängden av stress som registrerats 
hos barn är lägre när personalen besitter en högre grad av relationskompetens. Vidare 
menar Seland et al. och   förklarar att med färre barn i grupperna reagerade personalen 
snabbare på barnens signaler och dessa episoder formades av ett nära och innerligt 
samspel mellan barn och vuxna. De yngsta barnen i förskolan visade tydligt ett subjektivt 
välbefinnande i dessa situationer. Skolverket (2019) skriver om en undersökning av barns 
subjektiva upplevelser av välbefinnande i förskolan. Det som framgick av forskningen där 
barnen gav uttryck för välbefinnande som tillfredställelse och glädje var utforskande och 
lek, samspel i sociala relationer. Positiva barn-vuxna relationer som barn-barn relationer 
var det som bidrog till välbefinnande men även att det fanns en närhet och varmt samspel 
mellan pedagog-barn. Det som framstod som ett viktigt välbefinnande i leken och i den 
utforskande rollen var att barnen fick leka utan vuxenstyrning.  
Även Jonsson (2016) har forskat kring pedagogers bemötande och förhållningsätt vid 
leksituationer mellan vuxna och barn. Det som blir synligt i studien är att om pedagoger 
är för mycket styrande i kommunikationen och därmed inte är tillräckligt uppmärksamma 
på barnets intiativ i leken kan det leda till att barnet blir passivt. När läraren däremot 
använder ett spektrum av olika sätt att kommunicera utan att ta över innehållet i leken 
utvecklas ett gynnsamt klimat för positiv kommunikation och lärande i samspelet. 
Andersson (2017)   lyfter fram att elevers engagemang beror på exempelvis känslor som 
känslan av tillhörighet men också en stark vi-känsla i gruppen. Detta påverkar elevers 
engagemang på ett positivt sätt vilket innebär att eleven blir motiverad att lära sig saker. 
När elever har inflytande över sitt lärande och att undervisningen anpassas med ett 
varierat innehåll med även konkret material att syssla med ökar elevens engagemang. 
Framtidstro och att ha förebilder som har nått framgång gör att elever tror att de också har 
möjlighet att lyckas vilket kan ha betydelse för deras engagemang. Detta tar även 
Skolverket (2019) upp och menar att begreppet engagemang är en betydelsefull aspekt av 
välbefinnandet i leken och att det kan vara till fördel att utveckla pedagogernas 
sensitivitet för barnens engagemang och välbefinnande, som en hälsofrämjande faktor. 
Om pedagogers sensitivitet saknas blir det en risk-faktor som då kan hålla tillbaka barns 
välbefinnande. Forskning om engagemang och delaktighet i förskola och skola drar 
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slutsatser att i det hälsofrämjande arbetet är det känslomässiga stödet från en vuxen en 
oerhört viktig aspekt.  Lärarens   relationskompetens har naturligtvis en stor del i att ”vi 
känslan” i gruppen finns. Backman, Alerby, Bergsmark, Gardelli, Herrting, Konstenius 
och Öhrling (2012) skriver att forskning visar att positiva inlärningsmiljöer med fokus på 
uppskattning, välbefinnande och respektfulla relationer förbättra elevernas förmåga att 
uppnå de mål som fastställs i skolan. Forskarna betonar att det finns ett samband mellan 
elevernas uppfattning om deras engagemang och deras tolkning om lärar-
studentrelationer.  
 

 2.4 Metakognitivt lärande – hur förskolebarn lär si g. 
 Johansson och Pramling-Samuelsson (2006) menar att barn lär sig på oerhört många 
olika sätt bland annat genom att betrakta, härma, delta, samspela, experimentera, 
kommunicera och genom att utforska variationer. Enligt Johnsson och Pramling – 
Samuelsson (2006) har det blivit synligt att barn i förskolan lär sig när läraren använder 
sig av specifika sammanhang där barn kan utmanas tänka och fundera.  Att läraren nyttjar 
de olika sätt och tankar som barnen förmedlar och som sedan används till en lärande 
situation. Ett metakognitivt tillvägagångssätt samt variationsteorin används av läraren för 
att barn skall skapa sig en uppfattning om olika fenomen i sin omvärld.  Johnsson och 
Pramling-Samuelsson menar vidare att när barn i leken är spontana och kommunicerar 
med varandra   i sin lekvärld och samtidigt berättar om vad leken handlar om så betyder 
det att de använder sig av metakommunikation. 
Metakognitiva samtal uppstår genom samspel med läraren, där läraren pekar på vad 
barnet ska rikta sin uppmärksamhet mot. Lärandet och det som de samtalar om och 
därefter skiftar fokus till, är barnets tankar och barnet kan då berätta hur det tänker 
omkring innehållet i undervisningen. Metakognition och metakognitiva dialoger är 
centrala begrepp i utvecklingspedagogiken. Johnsson och Pramling – Samuelsson (2006) 
har i sin forskning inte funnit särskilt många exempel på lärare som arbetar metakognitivt 
vilket betyder att det är barnen som själva funderar över sitt lärande men däremot finns 
det den metakognitiva synvinkeln i en mångfald av leksituationer där lek och lärande 
flätas ihop och i dessa sammanhang får barnen lov att reflektera över sina handlingar.  
Tulin (2017) talar om hur individen lär sig om något specifikt och att det är när det som 
ska läras ut    blir synligt och genom att uppmärksamhet riktas mot det specifika objektet 
som då hamnar i fokus för ett utforskande. Då lärsituationen senare reflekteras över 
utifrån en metanivå framträder lärande objektet på en högre nivå. Tulin (2017) förklarar 
vidare att det metareflekterande lärandet har utifrån tidigare forskning visats sig ha 
betydelse för barns lärande genom att peka ut ett visst föremål för lärande. Nivå ett 
handlar om den synliga direkta nivån genom att betrakta ett föremål och däri samtala om 
det som är synligt. Nivå två är om det som samtalet handlar om och det som inte kan ses 
med ögat vilket är fakta om det observerade föremålet. På nivå tre riktas 
uppmärksamheten mot en metareflekterande nivå där samtalet om olika samband har 
betydelse i kontexten och om hur och varför individen gör som den gör. 
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2.5 Barns och elevers upplevelser och tankar. 
I Katz och Sokal (2016) forskning menar att nästan alla elever föredrog att arbeta först 
ensamma men efter en tid ville majoriteten arbeta i en liten grupp. Eleverna ansåg att 
orsaker som störningar och samarbetssvårigheter var den största anledningen till att 
eleverna inte föredrog att arbeta i helklass. Barnen menade att det alltid fanns kamrater att 
fråga och tillsamman i gruppen fanns det fler idéer. Ömsesidigt beroende och att eleverna 
kunde hjälpa varandra var andra fördelar med att arbeta i grupper så som en ökad känsla 
av tillhörighet. Eleverna föredrog praktiskt arbete Backman et al. (2012) som till i 
exempelvis   musiklektioner men de betonade även att det var viktigt med en variation 
mellan teoretiskt och praktiskt arbete. Studenterna gav sina tankar om hur en skola kan 
arbeta för att förbättra den psykosociala kulturen och menar att den bästa platsen för 
lärande är när skolan erbjuder en miljö av ömsesidig förståelse och respekt. Att bli 
lyssnade på och hörda var viktiga aspekter. Eleverna lämnade själva förslag på praktiska 
exempel på hur skolor kan arbeta för att förbättra den psykosociala kulturen.  För att bli 
den bästa platsen för lärande, måste skolorna erbjuda en miljö med ömsesidig förståelse 
och respekt enligt studenterna. Ömsesidig förståelse kan ses i förhållandet till både 
klasskamrater och lärare. De betonade vikten av att få chansen att bli hörda och lyssnade 
på men även att läraren lyssnar aktivt på elevernas åsikter. Backman et al. (2012) skriver 
om en annan viktig synpunkt som framgick av intervjuerna i deras studie och det var att 
andra i skolan skulle behandla dem vänligt eftersom det skapar en bra atmosfär där alla 
känner att de mår bra. Eleverna påpekade att när de mår bra så lär sig studenterna mer. 
Rättvisa och att hålla löften var andra viktiga aspekter för studenterna. Praktiska 
aktiviteter föreslogs av elever för att skapa en positiv och respektfull kultur i skolan som 
till exempel tjej och killsnack där eleverna kunde   diskutera olika ämnen i homogena 
grupper med killar och tjejer. Genom att diskutera och lösa problem tillsammans så 
kommer eleverna närmare varandra och de känner gemenskap med varandra. En elev 
berättar om ett förslag med att visa uppskattning, genom att ta papperstallrikar och skriva 
alla elevernas namn på varje tallrik. Därefter delas tallrikarna ut till varje elev som skriver 
komplimanger på dem. En del elever berättar att sammarbetsspel är väldigt bra och 
speciellt i början av en ny årskurs för att kunna lära känna kamraterna i klassen. Ett sätt 
att förebygga mobbing samt att öka elevernas välbefinnande kan vara att diskutera i 
smågrupper om saker som är viktiga för eleverna. Samarbete och lagarbete belyser 
viktiga aspekter vid skapandet av en klasskultur Backman et al. (2012) 
Elever har identifierat olika dimensioner som handlar om elevernas välbefinnande i 
skolan. Det fysiska, mentala och miljömässiga dimensioner är viktiga för att kunna 
tillfredsställa eleverna och för att de ska må bra samt lära sig mer i skolan. Bra 
kvalitetsstolar som var bekväma att sitta på var viktigt men även att temperaturen är 
lagom i klassrummet så att eleverna slipper sitta och frysa under lektionen. En elev 
nämnde att det var svårt att koncentrera sig när det var för kallt i klassrummet. Skolans 
fysiska miljö kom fram som en aspekt för att öka elevernas välbefinnande. Eleverna 
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ansåg att det var viktigt att förbättra skolans miljö, både inomhus och utomhus. Toaletter, 
klassrum, skolgård och korridorer tog elever upp som miljöer som behövdes målas om 
eller hållas renare före skapa en trivsammare miljö. På skolgården behövdes mer material 
för aktiviteter, till exempel en förbättrad basketplan.  God skolmat var en annan viktig del 
av elevernas välbefinnande. Önskemål om frukt eller tilltugg under dagen var något som 
eleverna trodde skulle stärka välbefinnandet i skolan men även att det skulle vara en 
fördel att få mera näring under dagen. Många elever betonade ett behov att röra på sig. 
Flera elever tog upp att de önskade mer fysisk aktivitet på schemat eftersom det har 
positiva effekter för lärandet. Någon elev berättar att det uppstår en känsla av 
välbefinnande när kroppen rör på sig och hur fysisk aktivitet kan bidra till att lärande 
sker. Ett annat förslag som framgick i studien av Backman et al. (2012) var att eleverna 
föreslog avslappning som en metod för att lära sig mer effektivt. Ett förslag från en elev 
var att alla klasser borde ha 20 minuter varje dag för läsning eller skrivning, för då 
behövdes det inte tänka hela tiden. Skolverket (2019) tar upp forskning kring kopplingen 
mellan lärmiljön och det sociala klimatet i skolan. Det som har undersökts är elevernas 
upplevelser av lärmiljöns sociala klimat, till exempel konkurrens mellan barnen, 
elevernas upplevelse av lärarens engagemang i eleverna samt även oro i klassen. 
 
 
 
En modell av Allodis, Skolverket (2019) som har sin utgångspunkt i elevernas 
upplevelser av det sociala klimatet i lärmiljöer grundar sig i antal faktorer 

”Kreativitet: elevers möjligheter att uttrycka sig och skapa i lärandet och dess uttrycksformer.  

 Stimulans: elevers möjligheter att engagera sig i aktiviteter som ger tillfredsställelse, lust och 
glädje genom engagerande undervisning och aktiviteter men också genom miljöer. 

 Lärande: elevers möjligheter och uppmuntran att växa, utveckla färdigheter och förmågor så 
långt möjligt och utveckla sin expertis. 

 Kompetens: elevers utveckling av självtillit och lärares tilltro till elevers förmåga att lära sig och 
bemästra skolämnen samt stöd vid utmaningar. 

 Säkerhet: elevers behov av att undvika smärta och skydd från kränkningar och hot samt lärares 
omsorg och skydd mot otrygghet genom tydliga rutiner och struktur. 

 Kontroll: elevers upplevelse av att lärare är uppmärksamma på vad som händer i elevgruppen 
mellan eleverna samt upprätthåller rutiner och strukturer. 

 Hjälpsamhet: elevers upplevelse av att relationer mellan lärare och elever samt elever emellan är 
stödjande, vänliga, prosociala och samarbetsinriktade. 

 Delaktighet: elevers upplevelse av att vara en värdefull och respekterad medlem av gruppen, som 
får komma till tals och har något att bidra med. 

 Ansvar: elevers möjlighet och uppmuntran att ta ansvar för uppgifter som är nyttiga och 
värdefulla för gruppens gemenskap, för skolan och för samhället.” 

 Inflytande: elevers möjlighet att bli lyssnade på och ut trycka synpunkter i frågor som berör 
dem.” Skolverket (2019, 115) 
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2.6 Universal design for Learning   
 Universal design for Learning innefattar en treblocksmodell (TBM)som har utvecklats i 
många år genom praktiskt arbete i klassrummet. Syftet att samla tre block vilka är till för 
att stödja elevens inlärning (Katz och Sokal, 2016). 
 Första blocket har ett fokus på elevernas sociala och emotionella välbefinnande. Blocket 
handlar om olika strategier och i programmet ingår att respektera mångfald vilket riktar 
sig mot att elever ska utveckla och känna igen sina egna styrkor och utmaningar men 
även att se sina kamraters styrkor som ömsesidiga resurser av ett lärande. Ett annat fokus 
är att utveckla respekt för olikheter hos andra. Det finns även ett litet gruppmöte varje dag 
som ska förstärka elevernas känsla av tillhörighet samt att bygga sociala relationer och 
demokratiska klassrum.  Denna klassmötesstruktur till låter eleverna att delta i en process 
för att forma en hälsosam social miljö men även att utveckla en förmåga hos eleverna att 
lösa prosociala problem. 
Katz och Sokal (2016) har forskat om vilka effekter som (TBM) har på olika elever som 
har fått vara delaktiga i (UDL) där fokus har varit på begrepp som lärande, 
lärandeprocesser, ömsesidigt beroende av lärande, självständighet för lärande och skolans 
engagemang. Majoriteten av barnen i förskoleklassen till årkurs sex som blev intervjuade 
med uppfattningen att inlärning är en process och gav kommentarer som att det betyder 
att prova saker om och om igen tills det blir   rätt och andra barn sa att bekanta sig med 
något du inte visste. Det som framgår av intervjuerna efter interventionen från (TBM) är 
förändringar i elevernas uppfattning om inlärning. Många diskuterade inlärning som ett 
medel för att få bättre möjligheter senare i livet. Uttalanden som att det kan hjälpa dig att 
bli framgångsrik och att lärande är första steget i din framtid var några av elevernas 
kommentarer. Det som framgår tydligt är att eleverna har skiftat fokus när de tänker på 
inlärning. Ett mindre fokus var att läraren är en del i lärandet men tydligare blir kamrater 
och deras interna processer. De yngre eleverna hade svårigheter att svara på vad ett 
lärande var men cirka tjugo procent av de yngre barnen hade en uppfattning att läraren 
var en kunskapsleverantör. Dessa barn gjorde uttalanden som att jag lär mig från mina 
lärare för de är äldre och vet bättre än mig. 
I frågan om hur eleverna lärde sig bäst, så svarade överväldigande efter konventionen att 
de lärde sig bäst i grupper med aktivt lärande. Mycket få elever nämnde att de lärde sig av 
sin lärare. Eleverna menade att de hade kommit långt med att lära sig klokt och att de är 
öppnare mot varandra. Både relationer och klimat har påverkat elevernas uppfattningar. 
Andra elever påpekar förändringar i utmaningsnivå som har uppstått efter genomförandet 
av TBM, De menar att det är inte så lätt som det brukade vara och att lärarna ger 
uppgifter som eleverna verkligen behöver tänka igenom. Eleverna tyckte om det eftersom 
de ansåg att ett lärande borde vara en utmaning för att annars sker inget lärande. Katz och 
Sokal (2016) skriver om betydelsen om relationen mellan elevernas engagemang och 
lämplig utmaning. Elevernas kommentarer är acceptabla för sina lärandeprocesser inom 
TBM-modellen. När eleverna blev tillfrågade före interventionen om de föredrog att 
arbeta ensamma, i små grupper eller som en helklass, så visade det sig att nästan alla 
föredrog att arbeta ensamma eller i en liten grupp. Få elever tyckte om att arbeta i hel 
klass. Den största gruppen föredrog att arbeta ensam. Dessa elever beskrev svårigheter att 
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samarbeta och distraherande ljud som primära orsaker. Elever som tyckte om att arbeta i 
smågrupper gav anledningar till detta att det alltid fanns någon att fråga, det finns fler 
idéer i gruppen och att det finns elever med olika styrkor som kan ge information. Efter 
interventionen så föredrog de flesta eleverna att arbeta i grupper eller ensamma men nu 
hade balansen skiftat. Fler individer föredrog grupparbeten och ingen hänvisade till olika 
problem med att arbeta tillsammans. Det fanns även en ökad känsla av tillhörighet och 
inkludering som gjorde att grupparbetet blev mer tilltalande. Gruppens läromiljö hade 
ökat för eleverna när de hade deltagit i TBM-pedagogiken. Det fanns elever som 
uppskattade att arbeta ensamma och menade att en tyst miljö bidrar med att de kunde 
fokusera bättre. 
Ett annat tema enligt Katz och Sokal (2016) handlade om klassklimat och om socialt och 
emotionellt välbefinnande där eleverna blev tillfrågad om de tyckte om skolan. Det 
eleverna nämnde var vänner i skolan och att leka med kompisar och aktiviteter. Några 
elever talade om att   de tyckte om deras lärare men det var ingen som nämnde 
relationerna med deras vänner eller lärare i samband med lärandet. Några få elever 
nämnde negativa relationer med vänner men det som var märkbart var att efter 
interventionen så minskade negativa interaktioner. Eleverna märkte en tydlig förändring 
efter interventionen och menade att ingen är rädd för att prata med någon och att alla är 
vänner. Genom klassmöten hade eleverna kommit varandra närmare och de märkte även 
en skillnad inom skolan mellan de klasser som genomförde (UDL) och de klasser som 
inte var med i interventionen (Katz och Sokal, 2016). I stället för att sitta själv och göra 
sitt arbete så arbetar vi mer tillsammans. Eleverna diskuterade även lärar-
studentrelationer och uttryckte att de var glada att deras lärare fanns där när de behövde 
hjälp. Det som har framkommit som en tydlig förändring är elevernas välbefinnande och 
motståndskraft. De flesta elever innan de medverkade i (UDL), hade en positiv känsla om 
sig själv men deras svar hade ett fokus på deras framgång eller förmågor. Efter 
interventionen så blev eleverna mer introspektiva och berättade att de upplevde ett 
välbefinnande bortom deras förmåga som i hur de som elever lär sig. De talade om att de 
kände sig lugna och det fanns en speciell känsla av välbefinnande inom barnen. (Katz och 
Sokal, 2016).  
 
Det sista temat enligt Kats och Sokal (2016) som handlar om faktorer som påverkar att 
elever tycker om skolan visade det sig vara förhållanden till vänner och lärare. Det fanns 
fyra studenter som inte tyckte om skolan före interventionen och det som är viktigt att 
veta är att dessa elever är samma individer som inte kände att de var bra elever. De barn 
som gillade skolan före (UDL) fortsatte att tycka om skolan även efter interventionen 
med hade då andra faktorer som spelade roll varför eleverna gillade skolan. Förutom att 
gilla sina vänner, gav eleverna specifika kommentarer om utmaningsnivån och en 
förbättrad kvalitet i undervisningen. Någon elev förklarar att tidigare fanns det en lång kö 
med elever som stod och väntade vid lärarens skrivbord men nu finns det stationer på 
samhällskunskapen som är väl genomtänkta och som ger en annan utmaning.  En elev 
berättade att den lärde sig genom att få veta vad som förväntades av eleven eller genom 
att läraren berättade vad som skulle göras. Det som blev en förbättring av att arbeta med 
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olika stationer var att eleverna kunde bli mer aktiva praktiskt och det kändes mycket 
bättre enligt eleverna. Någon elev ansåg att den förstod bättre genom att arbeta med olika 
stationer. Det som nämns ofta som en anledning till att gilla skolan var gruppundervisning 
med specifik pedagogik som ligger till grund. En annan fördel med stationerna var att 
eleverna kunde kommunicera med sina klasskamrater istället för att bara lyssna på sin 
lärare. Eleverna ansåg även att de lärde sig bättre i dessa situationer än när läraren berättar 
vad eleverna skulle göra. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Metodbeskrivning 
 
Här i metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet i denna studie. Val av metod samt hur 
urvalet har skett av informanter samt genomförandet av intervjuerna. I bearbetningen 
presenteras dataanalys samt en beskrivning av trovärdigheten och slutligen lyfts de etiska 
synpunkterna fram i studien.  

 
3.1 Datainsamlingsmetod   
Studiens syfte var att bidra med kunskap ur barnens perspektiv i förskolan och i skolans 
verksamheter samt att få syn på de hälsofrämjande faktorerna i undersökningen. För att nå 
upp till syftet, det vill säga att bidra med kunskap utifrån ett barns perspektiv i förskolan 
och i skolan valdes en kvalitativ metod med semi strukturerade intervjuer.  Bryman 
(2011) påstår att i en semistrukturerad intervju innebär det att undersökaren har ett antal 
frågeställningar inom ett avgränsat område. Den som intervjuas har stor frihet att 
formulera svaren som den   själv behagar därtill att välja ordningsföljden på 
frågeställningarna. Intervjuaren kan även välja följdfrågor som inte ingår i frågeguiden. 
Att det blev semistrukturerade intervjuer var ett naturligt val med tanke på att 
informanterna är barn och att de oftast är spontana vid samtal. Under intervjuerna i 
förskolan användes känslokort (se bilaga 2.) som stöd för barnen vilket underlättade för 
både intervjuaren och den som blev intervjuad eftersom yngre barn kan ha svårare att 
berätta sina upplevelser verbalt. Varför vi valde en kvalitativ metod framför en kvantitativ 
metod var därför att vi var nyfikna på det som barnen berättade för oss under intervjuns 
gång.  Vårt intresse av samtalet var också inriktat på den energi, det känsloläge, 
röststyrkan, mimiken samt kroppsspråket som barnet förmedlar och utstrålar under 
samtalets gång. Bryman (2011) förklarar att det är kvalitativ forskning som fokuserar på 
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ord, samtal och berättelser. Den kvantitativa forskningen däremot samlar in en mängd 
data för att sedan analysera datamängden.  
Intervjufrågorna med tillhörande känslokort, sammanställdes i en intervjuguide vilken 
finns med i denna studie som (bilaga 2). Frågorna till intervjun valdes ut med tanke på 
syftet och frågeställningarna i studien och med avsikten att knyta an till det salutogena 
perspektivet utifrån Antonovskys (2005) teori som fanns med i tankarna vid 
formuleringen av intervjufrågorna. Vi valde här att förstärka begripligheten, 
hanterbarheten och meningsfullheten av frågeställningarna för de barn som intervjuades 
genom att vi erbjöd bildstöd i form av känslogubbar. De tre olika Känslogubbarna var i 
form av ett smilis ansikte med en hand som visar tummen. Gubbarna visade tre olika 
känslor med olika färger. Färgerna var glad min - grön, neutral min – svart samt en 
missnöjd min   - röd. Den gröna gubbens tumme pekar uppåt, den svarta gubbens tumme 
pekar åt sidan och den röda gubben pekar nedåt. De barn som inte ville prata eller hade 
svårt att uttrycka sig tittade på gubbarna och visade sin känsla med hjälp av sin tumme 
eller så pekade de på kortet som låg på bordet framför barnen under intervjun. Genom att 
använda känslokort ökas tillgängligheten för barnen till att kunna förmedla det som de 
vill säga.  Vi spelade in intervjuerna med barnen och därmed har vi fått möjlighet till att 
gå tillbaka och lyssna på barnens perspektiv och tankar flera gånger.  Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att intervjuer har en koppling till olika relationer mellan 
människor som ger en mångfald av kunskap. Svaren kan inte förutsägas utan i det 
speciella förhållandet mellan personerna visas resultatet. Vi spelade in och transkriberade 
samtalet för att sedan kunna analysera hur barnen upplever sin skolvardag om vad som är 
hälsofrämjande utifrån deras perspektiv.  
 

 
3.2 Urval   
 Undersökningen genomfördes i två skilda kommuner, en medelstor kommun och en 
ganska liten kommun. Skolan i den medelstora kommunen har mångkulturell kompetens 
som bakgrund där skolan ser olikheter som en stryka och en utmaning. I skolan finns det 
två förskoleklasser med svensk språkiga och flerspråkiga barn.  Förskolan i den mindre 
kommunen ligger i en liten by och barnen är till största delen svensk språkiga. Det finns 
tre avdelningar på förskolan med en verksamhet med fokus på naturvetenskap.  
Urvalet av informanter var barn i förskola och i förskoleklass.  Då barnen fanns i 
verksamhet där vi som intervjuare   har vår anställning som förskollärare var urvalet ett 
bekvämlighetsurval. Dessa barn valdes också ut med tanken att tilliten till oss som 
intervjuare redan är etablerad och följaktligen kan det vara lättare för barnen att våga 
berätta om sina känslor och upplevelser utifrån sin skolvardag. Bryman (2011) förklarar 
att ett bekvämlighetsurval är de individer som är lätta att nå och som finns i närheten för 
den som bedriver forskningsstudier. Urvalet var också mål inriktat eftersom vi har en 
relation till barnen genom vår yrkesroll som förskollärare och specialpedagoger   och 
därför har en kunskap om barnen som valdes ut till intervju var de barn som enligt vår 
bedömning, kunde ge svar, antingen verbalt eller med sitt kroppsspråk, på frågorna i 
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intervjun.  Bryman (2011) menar att flertalet av de forskare som formulerar texter vilka 
handlar om urvals tekniker i kvalitativ forskning använder sig av intervjuer med ett 
målinriktat urval. Undersökarna väljer ut de personer som är passande för 
forskningsfrågorna.  
Barnen som deltog i undersökningsgruppen var de som fick ett godkännande via ett 
missivbrev där vårdnadshavarna tackade ja till att deras barn fick lov att medverka i 
undersökningen samt att barnet själv var positivt till intervjun. Det antal barn som fick lov 
att medverka intervjun var sju till antalet i förskoleklassens 6–7 åringar samt nio till antal 
i förskolan. Det interna bortfallet i förskoleklassen var 1 barn och i förskolan 4 - 6 åringar 
var det tre barn. 
Det interna bortfallet berodde på att barnen inte var intresserade av att bli intervjuade.  Vi 
som intervjuare tillfrågade de barn som fick ett godkännande via missivbrevet av 
vårdnadshavare. De barn som hade tillåtelse att bli intervjuade tillfrågades och barnens 
svar togs i beaktande när de inte var intresserade av någon intervju vilket var fallet 
gällande tre barn i undersökningen. Ett barn i förskoleklassen och ett barn i förskolan 
avböjde sin medverkan under intervjuns gång vilket vi som intervjuare tog hänsyn till och 
visade respekt för deras beslut. Ytterligare bortfall vid intervjuer med ett barn från 
förskolan att det inte ville svara på frågorna att de ville gå och leka i stället. Vid en av 
intervjuerna med ett förskolebarn fungerade inte inspelnings utrustningen och vid 
upptäckten var det svårt att som intervjuare att återge samtalets innehåll. Det interna 
bortfallet var fyra barn totalt varav 1 barn ifrån förskoleklassen.  Bryman (2011) lyfter att 
när intervjupersonerna inte är villiga att svara på någon av frågorna eller att frågorna 
glöms bort så räknas det som internt bortfall. Undersökningsgruppen blev till slut sex 
barn ifrån förskoleklassen och sju barn i förskolan. Undersökningsgruppen blev tretton 
barn totalt som deltog i studien.   
 
 
  
Tabell 1.  Undersökningsgrupp. 
 Antal barn som 

tillfrågades via   
missivbrev till 
vårdnadshavare. 

Antal barn som 
fick lov av 
vårdnadshavare 
att delta i 
intervjun. 

Barn som 
deltog i 
intervjun. 

Internt 
bortfall 

Slut-
giltig 
under 
Sök- 
nings- 
grupp. 

Förskoleklassen  
6 - 7 år 

 22      7    6    1    6 

Förskolan 4 - 6 år   20       10    9     3   7 
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Båda 
verksamheterna. 

  44      17   15     4   13 

 
 
 

3.3 Genomförande 
Vid genomförandet togs en personlig förfrågan med förskolechefen och rektorn som är 
pedagogiskt huvudansvarig på enheterna där intervjuerna ägde rum. Personlig kontakt 
togs även med lärare i förskoleklassen och de pedagoger som är berörda i den barngrupp 
där intervjuerna var   tänkta att genomföras. Ett missivbrev skrevs där det tydligt 
framgick vad som var avsikten med intervjun. Missivbrevet lämnades ut i form av en 
utskriven papperskopia till förskolan och till förskoleklassen mejlades missivbrevet ut till 
berörda vårdnadshavare där det fanns möjlighet att godkänna eller avböja om deras barn 
fick lov att medverka i intervjun. De kvalitativa intervjuerna genomfördes var för sig i 
våra enskilda verksamheter.  De barn som var intresserade av att delta fick följa med till 
ett rum vilket var en naturlig miljö för i barnet i den kontext där det normalt befann sig. 
Platsen där intervjuerna ägde rum med barn i förskoleklassens var i ett enskilt rum utanför 
klassrummet, detta för att intervjun skulle ske i lugn och ro. Vi förklarade att en intervju 
är som ett vanligt samtal där barnet får svara på frågor.  Innan varje intervju förklarade vi 
studiens syfte för varje barn och att vi hade specifika frågor som vi ville ta reda på. Vi 
berättade även för barnen att vi skulle spela in samtalet och när studien var sammanställd 
så raderas intervjun från mobilen. Vi använde tre huvud frågor som vi utgick ifrån och till 
varje fråga fanns det olika följdfrågor kopplade till huvudfrågan. Detta valde vi för att 
lättare kunna få en djupare inblick i barnets upplevelser. Samtliga barn i förskoleklassen 
svarade på alla intervjufrågorna utom av ett barn där intervjun blev avbruten på grund av 
att en annan elev kom in i rummet med följden att eleven istället började att leka med det 
andra barnet.  
Genomförandet av intervjuerna i förskolan där merparten av samtalen ägde rum var i ett 
mindre rum på förskolan där miljön var lugn med ett minimerat intryck av föremål. En av 
intervjuerna ägde rum i ett större rum med olika leksaker. Den här enskilda intervjun 
skedde på morgonen då barnet var ensamt på förskolan och under samtalet lade barnet en 
pärlplatta.  När det gällde flertalet av de andra intervju tillfällena tog barnen med sig lego 
bitar till rummet och vid några intervjuer ställdes en låda med plusplus fram. Beträffande 
ett av intervjutillfällena var barnet endast intresserad av känslokortet med känslogubbar i 
olika färger och barnet hade full uppmärksamhet på känslogubbarna. I samband med en 
annan intervju visade först inte barnet sig positiv att delta i intervjun, men när en kompis 
fick följa med som stöd, så ändrade barnet sig och blev positiv till samtalet. Under den 
här intervjun tog de två barnen med sig färgpennor och papper in i rummet. Kompisen 
utgjorde ett stöd under samtalet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att för att fånga 
barnets intresse kan det vara enklare och mer naturligt att intervjua barnen i de situationer 
där de håller på med något annat som att rita, läsa, titta på film eller leka med dockor och 
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bilar. I förskolan tillfrågades barnen om de ville följa med för att bli intervjuade eller 
samtala och svara på några frågor. Syftet med intervjun förklarades för barnen i förskolan 
samt att samtalet skulle spelas in. Att barnen fick ta med sig, eller erbjudas olika 
lekmaterial vid samtalet underlättade flytet och intresset i samtalet för majoriteten av 
barnen. Vid en av intervjuerna upplevdes barnet besvärat av situationen. Intervjun fick 
avbrytas halvvägs. Samtalen spelades in med en APP i mobilen.  
 

3.4 Bearbetning   
Det synsätt som vi har tagit del av i vår bearbetning är en hermeneutisk tolkande ansats. 
Repstad (2007) menar att en hermeneutisk process innebär tolkningar. Hermeneutik 
beskrivs även som ett kretslopp eller som en spiral. Forskaren studerar först sina 
anteckningar och försöker skapa en helhet av meningen i det som är nedskrivet. När 
helheten är formad tar forskaren ett steg bakåt där målet är att hitta meningen och 
betydelser för att skapa enskilda delar som teman. Därefter tittas det på helheten igen för 
en mer genomtänkt tolkning. Resultatet blir en djupdykning av att förstå innebörden av 
det skrivna ordet. Resultatet i studien bearbetades   i första skedet genom att 
ljudinspelningarna av intervjuerna lyssnades igenom. Intervjuerna lyssnades igenom var 
för sig och på egen hand och därefter transkriberades materialet på ett papper eller fördes 
ner som anteckningar i datorn. Intervjuerna lyssnades igenom ett flertal gånger för att få 
med alla ord, ljud och konstpauser i samtalen. Vid genomlyssningen av materialet kom 
minnet av den specifika   intervjusituationen tillbaka vilket tillförde ett fylligare material 
bestående av känslor, meningar och ord som förtydligade innebörden av barnens 
berättelser. De separata resultaten sammanställdes ifrån de två olika verksamheterna som 
var förskoleklassen och förskolan. Nästa steg i bearbetningen var att vi träffades för en 
gemensam tolkning av bådas resultat.  Tillsammans bearbetade vi resultatet genom analys 
där vi diskuterade och reflekterade över det sammanställda resultatet. Utgångspunkten i 
resultatet var viktiga citat hämtade ur barnens berättelser vilka är en del av vårt bevis 
material i denna forskning. I resultatet framgick då tydliga mönster ur barnens berättelser 
genom att vi tittade på våra frågeställningar och vårt syfte i studien samtidigt som vi 
tittade på Antonovskys teori och enades här om tre specifika kategorier att använda i 
analysen. Analysen sammankopplades med de tre begreppen begripligt, hanterbart och 
meningsfullt. Begreppen sammanvävdes också med barnens tankar och ord genom vår 
tolkning av resultatet där tre kategorier blev synliga vilka var: barns välmående, 
relationers betydelse och barns upplevelse av lärmiljön. Analysen kopplades också till 
Scheffs socialpsykologi där tonvikten ligger på att tolka människor yttre bemärkelser 
likväl som deras inre processer, som tankar, intentioner, motiv och känslor. 
Innehållsanalys var det angreppssättet vi använde oss utav i vår analys av resultatet. 
Bryman (2011) skriver att innehållsanalys är ett angreppssätt som används till analys av 
texter och dokument som på ett systematiskt sätt innebär att kvantifiera innehållet utifrån 
gruppering som fastställs på förhand. Innehållsanalys handlar om ett sökande efter teman 
som framstår av analysen. Vidare enligt Bryman är det forskaren som analyserar en text 
och som vill ha fram textens mening utifrån det perspektiv som ligger till grund. 
Slutsatserna i analysen som blev synliga i resultatet sammanfattades utifrån 
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frågeställningarna och de tre kategorierna med en utgångspunkt ifrån syftet och 
frågeställningarna av denna studie.  
 

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet.  
När empirin samlades in till studien spelades intervjuerna in och det inspelade materialet 
sparades ner på en ljudfil för att senare lyssnas på. Ljudupptagningen från alla 
genomförda intervjuer lyssnades igenom ett flertal gånger för att inga ord och meningar 
skulle förbises som uttalades vid samtliga intervjuer. Materialet transkriberades genom att 
orden och meningarna från samtalen antecknades på papper och i datorn.  Stukát (2011) 
menar att hur pass tillförlitlig kvaliteten på undersökningen är samt vilka styrkor och 
brister som blir synliga i studien måste noggrant diskuteras för att ge en så sanningsenlig 
bild av undersökningen som möjligt. Det finns fel i alla studier och de delar i 
undersökningen som har brister måste lyftas fram av forskarna själva vilket är ett bättre 
alternativ än att felaktigheterna i annat fall avslöjas av granskare. Det som barnen uttalade 
och förmedlade i intervjun genom sina svar gav oss som forskare funderingar gällande 
om barnen berättade sanningsenligt utifrån sina upplevelser, eller nämnde barnen det som 
de trodde att intervjuaren ville höra. En annan synpunkt på denna fråga är, att barnen var 
välbekanta med intervjupersonerna och att även miljön där intervjuerna genomfördes var 
välkänd och trygg. Intervjusituationerna spelades in på en ljudfil i mobiltelefonen och vid 
uppspelning av intervjuerna erinrades varje specifik intervjusituation inbegripet barnens 
kroppsspråk och känslostämningar. I egenskap av intervjuperson tolkades barnens svar 
vid intervjuerna och inte enbart av det som uttalas språkligt utan även inberäknat barnens 
kroppsspråk, gester och minspel. Hur vi i rollen som forskare läser av barnens signaler 
kan misstolkas och i studiens resultat ge missvisande slutsatser. Vårt eget   kroppsspråk, 
gester, mimik och röst styrka i rollen som intervjuare påverkar i sin tur barnen med hur 
deras svar blir.  Kvale och Brinkmann (2014) menar att frågestunden försöker skildra och 
förstå syftet hos ledande teman i intervjupersonernas livsvärldar. Intervjuaren tar in och 
tyder det som sägs och på vilket sätt det förmedlas. Intervjupersonen måste ha kännedom 
om temat i intervjun och samtidigt vara uppmärksam på och kunna tyda röstläge, 
skiftande ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck. Vilka frågor som ställdes till 
barnen påverkar också utgången av resultatet i studien. Frågeguiden innehöll 12 frågor 
uppdelade i 3 huvudfrågor med tre följdfrågor.  Redan vid de första intervjuerna 
upplevdes antalet frågeställningar aningen för svåra att svara på för barnen i förskolan 
och även några barn i förskoleklassen därtill att antalet frågor var för många, i en del fall 
då barn tröttnade eller ignorerade vissa frågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att vid 
intervjuer av barn är det angeläget att använda frågor som är anpassade efter åldern. 
Problem som kan dyka upp vid intervjun är att det ställs för svåra frågor eller att det ställs 
för många och krångliga frågor samtidigt.  För att öka tillgängligheten för barnen i 
intervjun fanns det en känslokarta, med känslogubbar tillgänglig, (se bilaga 2). En del av 
barnen var hjälpta av gubbarna och pekade på den gubbe som motsvarade svaret på 
frågan som intervjuaren ställde. Några barn tittade på känslogubbarna och visade med sin 
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egen tumme svaret på frågan.  Bryman (2011) menar att det kan finnas många olika 
beskrivningar av det sociala sammanhang som en forskare lägger fram och som avgör i 
vilken grad den är godtagbar utifrån andras perspektiv. Att skapa en trovärdighet i 
resultatet innefattar att en garanti av att forskningen utförts enligt gällande föreskrifter 
och att forskaren rapporterar resultaten till de individer som har varit en del av det som 
har studerats för att dessa ska intyga att forskaren har förstått verkligheten rätt.  
Analysen av resultatet är ett sätt för oss som forskare att försöka förstå vad det är som 
barnen berättar för oss med hjälp av de verbala svar och andra signaler som sänds ut i 
intervjun i form av kroppsspråk, mimik, gester och tonläge i rösten. Barnens svar är det 
material till resultatet som ska ge svar på frågeställningarna i studien och med hjälp av 
den teori och den analysmetod som är utvald till arbetet. Ur resultatet ska det därefter 
framkomma teman och kategorier som genererar i analysens slutsatser samt en intressant 
diskussion i studien. Begreppen i analysen var begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet utifrån Antonovskys teori (2005) om KASAM, samt begrepp från Scheffs 
socialpsykologi som innehåller de centrala begreppen sociala band, samklang, 
differentiering, alienation och skam/stolthet. Begreppen i teorierna var användbara för att 
hitta mönster och för att analysera resultatet utifrån syftet och frågeställningarna i studien. 
En kvalitativ metod valdes med den avsikten att det var berättelserna i intervjuerna som 
skulle undersökas.  Ett mindre antal respondenter intervjuades med ingående frågor som 
gav djupa svar vilka blev användbara till studiens resultat och analys. Repstad (2007)   
förklarar att mestadels blir projekt bättre om det görs noggrannare analyser av ett mindre 
antal frågestunder än mindre genomgripande analyser av ett större antal intervjuer.   Vi 
koncentrerade oss på intervjuerna och fick där fram ett material av samtal där vi kunde 
urskilja flertalet liknande berättelser av barnen vilka tyder på att det var sanningsenliga 
upplevelser med tillförlitlighet i svaren. Den kvalitativa metoden tillförde studien mer 
rättvisa än vad en kvantitativ studie hade gjort med tanke på tillförlitlighet och 
trovärdighet i studiens resultat.   

3.6 Etiska aspekter. 
De etiska infallsvinklarna i denna studie följer vetenskapsrådets (2008) forskningsetiska 
principer som påpekar att forskaren enligt informationskravet ska informera deltagarna 
om studiens syfte och att det är av fri vilja att medverka samt att det går att avböja och 
avsluta sin medverkan när helst informanten själv vill. Bryman (2011) menar att 
förhållandet mellan intervjuaren och den som intervjuas är förknippat med att 
intervjuaren har en dominant position i motsatts till den som intervjuas som är i en lägre 
position. I denna studie var det förskolebarn som deltog i undersökningen och det var 
barn vilka vi som intervjuare kände väl och hade en relation till i rollen som förskollärare 
och specialpedagog. Barnen som deltog i undersökningen blev informerade om studiens 
syfte innan intervjun startade. I rollen som intervjuare tog vi hänsyn till barnens önskemål 
och även kroppsspråk om de   på något sätt visade att de var obekväma i intervju 
situationen eller verbalt uttryckte det så avbröt vi intervjun.   
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Kvale och Brinkmann (2014) menar att problem runt vem som ska ge sitt samtycke när 
det bedrivs studier i sammanhang där vårdnadshavare ger sitt medgivande ger ett hårfint 
tryck på barnen som ska bli intervjuade. Kvale frågar sig vidare om det är barnen, 
föräldrar, läraren, rektorn eller förvaltningen som ska ge sitt godkännande. 
Samtyckeskravet handlar om att vårdnadshavare godkänner att barn som är under femton 
år får delta i undersökningen enligt vetenskapsrådet (2008).  I studien var det 
vårdnadshavarna som i första hand godkände om deras barn fick lov att delta och 
godkännandet skrevs in i missivbrevet där också syftet för studien var klargjort. I andra 
hand var det barnet själv som blev tillfrågat om dess medverkan i intervjun. Allt insamlat 
material som i detta fallet var inspelad ljudfil i mobilen och anteckningar med barnens 
berättelser ska förstöras när studien är klar och arbetet är inlämnat samt att materialet 
kommer endast att användas i denna studie. Barnens identitet är avidentifierad både vad 
det gäller namn och kön samt att studiens plats ej går att spåra. Det tredje kravet är vidare 
enligt vetenskapsrådet, konfidentialitetskravet vilket innebär att allt insamlat material och 
information som kan identifiera de medverkandes identitet förvaras på ett säkert sätt där 
ingen utomstående kan komma åt materialet. I redogörelsen av studien ska deltagarnas 
identitet vara avidentifierade samt att det inte går att spåra var studien har genomförts. 
Det fjärde kravet är nyttjande kravet vilket betyder att allt material som har samlats in 
enbart används till denna studie i enighet med vetenskapsrådet (2008). Allt 
datainsamlings material kommer att raderas efter att studien är färdigställd.  
 

4 Resultat.    
.  
Resultatet är en sammanställning av de svar som barnen gav vid de enskilda 
intervjutillfällena.  
Resultatet har sammanställts i olika teman utifrån innehållet i barnens berättelser om hur 
de upplever sin skolvardag. De olika teman utgår ifrån frågeställningarna i arbetet 
 

•  Vad lyfter barnen fram som viktigt i sin skolvardag för att de ska må bra? 

• När lärde sig barnen något som var svårt samt hur upplever barnen det? 
 

 

4.1 Barns välmående 
I undersökningen anger Fem av sju förskolebarn och fyra av sex elever i förskoleklassen   
berättade att det som får dem att må bra är när de får vara tillsammans med sina kompisar 
och leka.  Fyra av sju barn i förskolan utrycker att de mår bra när inga kompisar slår dem 
eller jagar dem. En elev svarade på frågan om vad som får den att må bra. 
 

 Att få vara med och leka. (Elev i förskoleklassen) 
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Följdfrågan gällde om det fanns något mer eleven kunde tänka på i samband med att må 
bra i skolan? 

Att alla är snälla mot mig och jag är snäll mot alla. (Elev i 
förskoleklassen.) 

                                                      

 
Ett annat barn svarar på samma fråga i nedstämd ton.   
 

För att få mig bra, så är det helst att jag får göra det jag vill och jag 
behöver inte skada mig och jag får känna mig lugn. (Barn i förskolan.) 

                                    

Olika aktiviteter som får barnen att må bra under sin skolvardag visade sig vara när det 
erbjuds pyssel, att spela spel, leka med lego, måla med tuschpennor och lyssna på musik. 
Andra miljöer som blev synliga i barnens berättelser var raster, yoga och idrott.  
Ett barn förklarade att när det får välja den aktivitet som barnet trivs bäst med och att 
aktiviteten får göras tillsammans med de bästa kompisarna, så mår barnet som allra bäst. 
 

När jag pärlar och när jag spelar spel, och sen när jag gjort färdigt det, 
då går jag in i legorummet   och bygger med lego, och då när det är 
fullt där, då går jag in i köket och ritar. (Barn i förskolan.) 

                                         

 
 Barnet upplevdes trygg och säker och berättade vidare om kompisar som var trivsamma 
att leka med.  av barnen i denna undersökning betonar att de mår som bäst när de får leka 
med sina kompisar.  
 

När de två bästa vännerna inte är på förskolan,  
så känns det lite dåligt    
för att det känns som att jag har nästan ingen att leka med.  
(Barn i förskolan.)  

 
En elev menade att det som får eleven att må bra är att jobba med matte, både inomhus 
och utomhus, äta frukt/riskakor samt spela King utomhus. Eleven hade även ett behov av 
att berätta vad den kunde och kommunicerade därför om alla årets månader när eleven 
själv fyllde år. En elev hade svårt att förklara vad det är som får eleven att må bra och tog 
lite längre tid på sig att fundera. Intervjuaren fick då ställa utforskande frågor om var i 
skolans miljö där elevens mående är bra. Eleven berättade slutligen att det som fick 
eleven att må bra var att äta i matsalen, att delta på naturkunskaps lektioner samt att på 
vara i lekparken (fritids verksamhet). 
 
Alla sju barnen i förskolan var tydliga i deras svar med att det som upplevdes som det 
roligaste under deras skolvardag var att få leka. Barnen i förskolan beskrev olika 
aktiviteter som var roliga. Aktiviteterna var att leka med lera, leka med lego, rita, leka 
med magneterna och att pyssla. I förskoleklassen var det några få barn som uttryckte 



 

29 
 

andra aktiviteter som gympa, yoga och musik.  Eleverna berättar i allmänhet att de trivs 
väldigt bra i förskoleklassen och i förskolan. Fem av sex elever från förskoleklassen 
beskrev att de trivs väldigt bra i skolan samt fem av sju barn från förskolan. Tre av barnen 
i förskolan berättar dock att de upplever att de inte trivs när någon kamrat förstör deras 
lek eller jagar dem. Ett av barnen i förskolan som intervjuades berättade att den mår bra 
när inga kompisar slåss vilket gör barnet glad.  Intervjuaren ställer frågan om vad som får 
barnet att må bra. 
 

Vad får dig att må bra i förskolan? (Intervjuare.)    
 Mm… om man… inte mmm… om… om man inte slåss.  
/Svarar ansträngt/ (Barnet i förskolan). 
 När man inte slåss? (Intervjuare.)   
 Det gör mig glad. /Låter glad/ (Barnet i förskolan)   
 Det gör dig glad, då mår du bra?  (Intervjuare.) 
 Mm. /Låter nöjd/ (Barnet i förskolan.) 

 

Två av barnen från förskolan berättade att de inte mådde bra.  Följande citat är hämtat 
från ett av barnen. Det fanns känslokort tillgängliga som stöd under samtalet. 
Känslogubbarna fångade barnets totala uppmärksamhet.  
 

Är allt bra på förskolan? (Intervjuare). 
Nej. (Barn i förskolan.) 

Vidare förklarar intervjuaren vad känslogubbarna betyder och barnet pekar då på den 
gröna gubben som barnet identifierar sig själv med.  
 

Glad, den där gröna älskar jag. (Barn i förskolan.)  
 
Barnet pekar sedan på den neutrala gubben och förklarar att den gubben barnets   bästa 
kompis. Barnet pekar därefter på den arga gubben och beskriver att figuren är en kamrat 
som det ogillar. 
 

4.2 Relationers betydelse 
Ur berättelserna framgår det att fyra av sju förskolebarn och fem av sex förskoleklass 
elever känner att de får stöd och hjälp under skoldagen av sina kompisar. Det som barnen 
talar om inledningsvis är att stödet kommer först och främst från kompisarna. En av sex 
barn i förskoleklassen känner att det inte får hjälp av sina kompisar. Barnet upplever även 
att det är svårt att leka med kompisar och uppfattningen om skolan är inte positiv.  
  
 

 Tycker du om skolan? (Intervjuare.) 
 Nej. /hård och arg ton/ (Elev i förskoleklassen.) 
Vem tycker du om i skolan? (Intervjuare.) 
Ingen /tydligt och snabbt/ (Elev i förskoleklassen.) 
Inte läraren eller någon kompis? (Intervjuare.) 
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Eleven svarar inte på frågan men skakar på huvudet lite vagt. 
 
                                  Tycker du om att leka med kompisar? (Intervjuare.) 

Nej. /viskar väldigt tyst/ (Elev i förskoleklassen.) 
Tycker du om att leka själv? (Intervjuare.) 
Blää, nej. (Elev i förskoleklassen.) 

 

På frågan om eleverna känner att de blir lyssnade på under skoldagen så svarade sex av 
sju förskolebarn och fem av sex förskoleklass elever berättade att det är barnens kompisar 
som lyssnar på dem. Ett barn svarar på frågan om det blir lyssnad på.  
 

 Ibland bara.  (Barn i förskolan.) 

 Eleverna känner sig uppskattade och kopplar uppskattning till kompisar.  
 
                Jag tycker om att leka med dem. (Elev i förskoleklassen.) 
 

 Förskolebarnen såg undrande ut när de hörde frågan som handlar om uppskattning. 
Barnen fick en förklaring på vad innebörden av ordet uppskattning betydde.  Samtliga 
barn i förskolan och i förskoleklassen svarade att de kände sig uppskattade och omtyckta. 
Ett av barnen svarade genom att peka på (känslokort)den gröna gubben som ett svar på 
frågan. Barnen gav uttryck för att lärarna fanns där som stöd under skolvardagen. Av 
berättelserna framstår kamrater som viktiga ur barnens perspektiv. Tre av barnen i 
förskolan och fem av sex förskoleklass elever nämnde kamraterna när de svarade på 
frågan om vem som de fick hjälp av. Två barn i förskolan förklarade att de fick hjälp av 
fröknarna när de behövde hjälp men det fanns ett barn i förskolan som menade att det 
endast får hjälp av lärarna ibland.  Följande två citat från ett av barnen som svarar på 

frågan om de får stöd och hjälp under skoldagen. 
 

Känner du att du får hjälp? (Intervjuare.) 
Ibland. / svag röst/ (Barn i förskolan.) 
Ibland känner du att du får hjälp, inte alltid? (Intervjuare.) 
 Ibland kan jag saker och ibland kan jag inte saker.  
/starkare röst/ (Barn i förskolan.) 
Om det känns jobbigt får du hjälp då? (Intervjuare.) 
Ja ibland, hemma får jag det, hemma får jag mest hjälp. 
 /med inlevelse, känslofyllt/. (Barn i förskolan.) 
 
 
 

Ett annat barn svarar på frågan om stöd och hjälp.  

 
 
Känner du att fröknarna hjälper dig när du behöver hjälp? (Intervjuare.) 
Det är Z, som blir arg på mig när ni pratar med Z  
och jag var ledsen så får ni trösta mig. /Ledsen röst. / (Barn i förskolan.) 
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Då får vi trösta dig, då får du hjälp? (Intervjuare.) 
Jag vill inte vara bästa kompis med Z, jag vill inte vara med Z snart.  
 Z är inte min bästa kompis, jag tänker gå till skolan. Får jag stanna där 
en hel vecka? /Är ledsen/ (Barn i förskolan.) 
Efter sommaren när du har börjat i skolan får du stanna där. 
(Intervjuare.) 
Jag vill börja där. /Uppgiven röst/ (Barn i förskolan.) 
Tycker du att det är jobbigt? (Intervjuare.) 
 Mm. (Barn i förskolan.) 
 Du får komma till fröken och få hjälp när det är jobbigt. (Intervjuare.) 
Mm.  (Barn i förskolan.) 
 
 

 

Intervjuaren förklarar vidare för barnet att det får söka tröst och hjälp hos läraren varvid 
barnet säger mmm.  
 
 På följdfrågan om läraren lyssnar på eleverna bekräftar fem av sex förskoleklassbarn att 
det stämmer överens. En elev berättar att det är fritidspersonalen som lyssnar på eleven. 
En elev var tveksam i sitt svar och pendlade mellan ja och nej, men säger sedan.      
    

 
Jag tar ja. (Elev i förskoleklassen.) 

       

             
En elev berättar att det är specialpedagogen som lyssnar främst på individen men även 
övriga lärare. 
 
 
 

4.3 Barns upplevelser av lärmiljön 
Resultatet på barns upplevelser av lärmiljön kommer främst från förskoleklassen.  Det 
som framgår av elevernas berättelser när de lärde sig något som var svårt var enligt några 
barn när de arbetade med matematik. Tre av sex barn berättade att det var inlärningen i   
matematik som var svårt.  
 
 
 

När man gör matte och ska göra höga tal. (Elev i förskoleklassen.) 
 

Eleven berättar vidare. 
 

Jag vet hur mycket 1000 plus 1000 är.  Det blir 2000. (Elev i 
förskoleklassen.) 
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På frågan om hur det kändes att ha lärt sig något som var svårt svarar eleven att man 
måste tänka.  Barnen beskriver att de kände att de verkligen måste fundera.   
 

Lite svårare tycker jag, om det är jätte lätt då tycker jag om det, med om 
det är svårt är det lite knasigt för mig och det som är svårare, är hur man 
gör. (Elev i förskoleklassen.) 
 

 
På frågan om eleverna upplevde att det fanns någon som gav stöd och hjälp så visade det 
sig vara elevernas kompisar. När intervjuaren frågar om läraren finns till för att hjälpa 
eleverna så blev svaret ibland från några elever. Andra upplevelser som barnen i 
förskoleklassen upplevt som svårt var naturkunskap. Två av sex elever upplevde att 
naturvetenskap var det ämne där de lärde sig något som var svårt. Det var nya begrepp 
som allemansrätten och när eleverna skulle skapa en drake.  
                                     

Berätta när du lärde dig något svårt här i skolan? (Intervjuare.) 
Det där, allas mat rätt. (Elev i förskoleklassen.) 
Allas mat rätt, hrm…vad dom äter? /visar fundersamhet/ (Intervjuare.) 
Nej jag menar det där när man inte får hugga ner träden och de…  
(Elev i förskoleklassen.) 
 Okej du tänkte på No? (Intervjuare.) 
Jo. (Elev i förskoleklassen.) 
Det ni pratade på No? (Intervjuare.) 
Jag menar allas mat…allemansrätt. /Eleven kom själv på vad begreppet 
hette/  
(Elev i förskoleklassen.) 
 Hur kändes det när ni pratade om det som var svårt? (Intervjuare.) 
 
 Det kändes lite spännande. /berättar med en viss nöjd samhet i tonen /  
(Elev i förskoleklassen.) 
Var det någon som hjälpte dig då, kamrater eller någon lärare? 
(Intervjuare.) 
/… / skakar på huvudet/ (Elev i förskoleklassen.) 

        Berättade du för någon att det var svårt? (Intervjuare.) 
Nej. / blir tyst och skakar på huvudet/ (Elev i förskoleklassen.) 
Och då var det ingen som hjälpte dig heller? (Intervjuare.) 

                                  Nej. (Elev i förskoleklassen.) 
 
 

Under No-lektionen upplevde eleverna att det kändes spännande att lära sig något nytt. En 
elev berättar att det inte fanns någon som hjälpte eleven i det som var svårt medan någon 
annan elev påpekade att hjälpen kom från läraren. 
 
En elev berättar om något som var svårt och det var när två andra barn ville leka med 
eleven samtidigt. Barnen drar i elevens armar och det som är viktigt för eleven är att 
bestämma sig för vem av de två som eleven ska leka med. 
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Om någon vill leka med mig och jag inte kan bestämma mig,  
 
därför är det jättesvår. (Elev i förskoleklassen.) 
 

                                   

  Lösningen har redan eleven som fortsätter att berätta. 
 

 
Bara dom kan leka med mig, då kan jag leka med båda, då blir det 
jättebra idé.         

                                  (Elev i förskoleklassen.) 
                                     

En annan elev berättar att det var en svår lek i gympasalen som upplevdes som svår. 

 
I gympasalen blev det bra när jag lärde mig det.  
(Elev i förskoleklassen.) 
                                        

 
Ett barn berättar att det tycker det är svårt att förstå lärarna. Eleven tycker och menar att 
skolan är svår. 
 

Är det svårt när ni jobbar i klassen. (Intervjuare.) 
Mm. (Elev i förskoleklassen.) 
Är det svårt att förstå? (Intervjuare.) 
Ja. /svarar med en lätt ton/ (Elev i Förskoleklassen.) 
 

 
Samma barn hade svårt att berätta om något som det upplevde vara svårt i skolan. Efter 
att ställt utforskande fråga om det kan vara matematik, så svarar eleven nej. Men efter 
eleven funderat en stund så svarar eleven att det var matte som var svårt. På frågan vem 
som hjälpte eleven så svarade den först  
 
 

Jag vet inte. (Elev i Förskoleklassen.) 
 
 
 

 
men genom att fråga utforskande frågor så framgick det att stödet kommer från 
specialpedagogen i klassen. Eleven uttrycker även att det är ofta som den känner att den 
får stöd ifrån klasslärarna men inget stöd ifrån kamraterna. Hur eleverna ska göra nästa 
gång de stöter på något som är svårt, så berättar barnen att de tänker göra på samma sätt 
som de gjort tidigare genom att fråga en lärare eller genom att fråga en kompis. 
 Det som framgick i förskolebarnens berättelser var att de lärde sig något som var svårt så 
var det relaterat till händelser utanför förskolan. Berättelserna utspelades i hemmet 
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tillsammans med familjen. Ett av barnen i förskolegruppen som blev intervjuad menade 
att rita var något som var svårt och som barnet hade lärt sig. 
 
 

4.4 Analys. 

4.4.1 Barns Välmående 
Det som blir meningsfullt för barnen i undersökningen är att få vara med och leka med 
kompisar. Välmående visade sig vara när barn fick känna en tillhörighet med sina 
kompisar och inte behövde känna oro eller stress. Att känna sig delaktig handlar om att 
veta vilken grupp eller sammanhang barnet tillhör. Det blir tydligt att när barnen inte mår 
bra så upplever de inte heller någon känsla av delaktighet med andra vänner. Delaktighet 
är grunden till hälsofrämjande arbete och genom att sätta fokus på delaktighet för alla 
barn så gynnas ett hälsofrämjande perspektiv. Några av de grundläggande behoven vi har 
är att bli bekräftade, respekterade och accepterade och det sker när barnen känner sig 
delaktiga. Att kunna erkänna att alla barn inte är lika men att de är accepterade och 
respekterade ändå är en viktig ingrediens för att kunna skapa delaktighet för alla. Barns 
välmående är baserat på hur barnen upplever att de känner meningsfullhet, hanterbarhet 
och begriplighet tillsammans med kamrater enligt Antonovsky (2005).  
Olika aktiviteter som får barnen att må bra under sin skolvardag visade sig vara när det 
erbjuds pyssel, spela spel, lego, måla med tuschpennor, yoga, raster, gympa och musik. 
De flesta aktiviteter görs tillsammans i ett samspel med kamrater men det finns aktiviteter 
som utövas enskilt. Aspelin (2010) lyfter fram att en grupp som är välfungerande 
symboliseras av en korrekt åtskillnad mellan sociala och individuella behov. I 
kommunikationen bygger barnen stabila sociala band genom att balansera sociala behov 
och individuella behov och växlar mellan närhet och distans. En elev från förskoleklassen 
upplever att den mår bra när den arbetar med matematik och äter frukt eller riskakor.   
 

4.4.2 Relationers betydelse. 
Relationer har betydelse i barnens skolvardag vilket blir synligt i undersökningen.  
Barnen kontaktade sina kamrater när de hade behov av hjälp vilket förklaras med att de 
har byggt upp en gemenskap av stabila sociala band där kommunikation och samklang är 
tyngdpunkten och enligt Aspelin (2010) som vidare menar att gemenskap är en symbol 
som visar stolthet. Två elever från förskoleklassen upplevde att de endast fick hjälp ibland 
av sina kompisar. Det kan tolkas utifrån Aspelin (2010) att de sociala banden är beroende 
av   hur stabila eller ostabila banden ser ut mellan eleverna. Tyngdpunkten ligger på 
detaljer i det sociala samspelet och vikten ligger i hur individer uppträder mot varandra. 
De sociala banden är inget tillstånd i en relation utan det finns ett mönster i varje 
skolklass. Banden testas alltid och kan hotas, klippas av, repareras, bevara och 
stabiliseras. 
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Tolkningen av samtalen med barnen är att det finns en stödjande och tillitsfull relation 
mellan kamrater.  Genom den känslomässiga kopplingen till kamraterna upplever de 
flesta barnen en stark KASAM. Kamrater är det som gör skolvardagen meningsfull för de 
flesta barn i studien.  Antonovsky (2005) menar att individer med en stark KASAM har 
en koppling till betydelsefulla områden som de sedan är mycket engagerade i.  De allra 
flesta elever menade att alla lärare lyssnar på dem och uttryckte det som en självklarhet. 
Enligt Aspelin (2010) är sociala band ett fenomen som håller människor tillsammans och 
det är främst genom kommunikation och samklang. Ett förskolebarn i studien får endast 
hjälp ibland under sin förskole och skolvardag, det kan tolkas att lärarna är upptagna med 
andra uppgifter vilka kan vara att ta hand om de barn som är utåtagerande i barngruppen 
vilket barnen förmedlar i intervjun med att påstå att det finns barn som slåss och jagas. En 
annan tolkning kan vara   att det är elevens upplevelse av att inte bli lyssnad på och för att 
deras skolvardag ska bli begriplig och hanterbar behöver de mera stöd och hjälp när det 
dyker upp hinder under skolgången.   
Ett barn berättade att det inte hade kompisar och inte upplevde något stöd eller hjälp från 
dem heller. Eleven tyckte inte om att leka med några kamrater och hade inte heller byggt 
upp stabila sociala band. Enligt Aspelin (2010) förändras och testas de sociala banden 
beroende av vad eleverna uttalar och hur de uppträder mot varandra. Betydelsen av 
känslor till kamrater medför att barnen upplever en emotionell mening under sin 
skolvardag. Tolkningen är att eleven inte upplever sin skolvardag som meningsfull 
eftersom eleven inte har skapat några nära relationer med sin omgivning. En annan 
tolkning kan vara att eleven upplever skamkänslor eftersom eleven söker en privat sfär 
och drar sig undan från andra barn. De allra flesta elever som blev intervjuade trivdes bra 
i skolan och i förskolan det som framgick som ett problem var när kompisar jagar dem, 
slår dem eller förstör deras lek. När elever blir jagade eller något annat barn förstör deras 
lek så hotas de sociala banden.  Tre av tretton barn menade att de inte trivs i 
förskolan/förskoleklassen och dessa barn upplever inte heller att de har några kamrater. 
En möjlig förklaring till varför dessa barn inte upplever sig ha några kompisar är att de 
ännu inte har skapat några stabila sociala band. En annan förklaring kan vara att barnen 
värderar sig negativt och upplever skam och utanförskap. I detta sammanhang hotas de 
sociala banden och behöver repareras genom kommunikation. Meningsfullhet är det 
begrepp som är en motivationskomponent enligt Antonovsky (2005) och det som visar sig 
är att barnen som inte trivs i skolan inte heller har någonting som motiverar dem. Några 
barn hade det svårt och uttryckte sig att det inte ville vara på skolan men lärarna fanns 
trots allt som stöd för barnen i deras skolvardag och det kan tolkas som att lärarna gör det 
hanterbart för barnen i sin skolvardag. Lärarna finns där med sin närvaro och kan trösta 
om det behövs 

4.4.3 Barns upplevelse av lärmiljö.  
Barnens upplevelser när de lärde sig något som var svårt var i mötet med ämnen som 
matematik, naturvetenskap, svår lek i gympasalen och välja kompis till leken. Enligt 
Antonovsky (2005) är den viktigaste beståndsdelen i KASAM begriplighet som betyder 
att individens upplevelser av sin omgivning och om upplevelserna är möjliga att förstå. 



 

36 
 

Barnens upplevelser av när de arbetade med höga tal och lite svårare matte var att det inte 
var lätt att förstå. Barnen visade att de har en hög känsla av begriplighet, eftersom de inte 
verkade oroliga eller nedstämda under intervjun. Antonovsky (2005) menar att personer.  
 
med hög känsla av begriplighet förväntar sig att saker och ting kommer att ordna sig. Med 
hjälp av kompisar och lärare som tillgängliga verktyg blev lärmiljön hanterbar för 
majoriteten av barnen. Barnen upplevde att de svårigheter som uppstod kunde förklaras 
av lärare eller sin axelkompis. Tolkningen är att när barnen lärde sig något som var svårt 
så upplevde de en känsla av begriplighet. 
Vidare innebär begriplighet om hur människan upplever yttre och inre stimuli som är 
sammanhängande, gripbara, strukturerade och tydliga.  Antonovsky (2005) anser att 
stimuli som kommer som en överraskning ska huvudsakligen gå att förklara och ordna. 
Motsatsen är oväntad, oförklarlig, oordnad och kaotisk.  Någon elev menade att det som 
var svårt var att välja vilken kompis som den skulle leka med och berättar att när två 
kompisar drar i   eleven och vill leka så blir det svårt för eleven att välja kompis. 
Kommunikation är det som bygger sociala band och det som är viktigt är vad som sägs 
och hur det sägs men framför allt hur personen uppträder mot varandra. En tolkning av 
elevens svårigheter i sammanhanget när det blir fler kamrater som vill leka är att då testas 
de sociala banden igen mellan de tre barnen. De sociala banden kan då hotas för att 
eleven vill leka ensam med sin kamrat. Här blir det tydligt hur känslan av tillhörighet är 
viktig för eleverna. Att bli erkänd och accepterad är en betydelsefull faktor för eleverna 
under sin skolvardag.  Ett barn som berättar att det lärde sig en svår lek i gymnastiksalen 
och berättar att det kändes bra även fast individen inte riktigt förstod leken tydligt men 
efter att ha fått den förklarad för sig så blev leken tydlig och begriplig för eleven. Eleven 
visade genom sin attityd ett lugn och beskrev mötet med det svåra med lätthet. I 
beskrivningen av mötet med det svåra fanns det ingen oro eller fundersamheter kring det 
som var svårt utan det fanns mer en känsla av självklarhet i elevens ton. Eleven enligt 
Antonovsky (2005) har en hög känsla av begriplighet eftersom eleven förväntade sig att 
saker och ting skulle ordna sig. Det barn som upplevde att det inte gillade skolan och att 
det var svårt att förstå när de jobbade i klassrummet visade en låg känsla av begriplighet. 
Barnet upplevdes som nedstämt och uppgivet av intervjuaren.  På många frågor svarade 
barnet att det inte visste och dess framtidstron var inte positiv. Individen hade svårt att 
förstå upplevelser i sin omgivning både med det sociala samspelet med kompisar och 
under undervisning i klassen. Elevens upplevelser av skolan som lärmiljö var inte 
begriplig på det sättet att individen kunde förklara, ordna, strukturera och uppleva att 
stimuli var sammanhängande. Elevens svar under intervjun var ofta ”jag vet inte” som 
tyder på att elevens upplevelser av yttre och inre stimuli inte var gripbara eller 
sammanhängande. Elevens negativa upplevelse av lärmiljön kan bero på att den inte har 
skapat några stabila band med kompisar. Det saknas en känsla av tillhörighet med de 
andra eleverna och att eleven inte upplever någon delaktighet heller. Det märks på hur 
eleven beskriver sina kamrater och på den ton som eleven har under intervjun. 
 Elevernas tankar kring hur de i framtiden ska hantera något som är svårt i deras lärmiljö, 
relaterar barnen till tidigare erfarenheter och planerar att göra som de gjort tidigare. Några 



 

37 
 

barn menar att de ska söka hjälp hos sin kompis medan en del barn i förskoleklassen 
kommer fråga läraren om hjälp. 
Den andra beståndsdelen enligt Antonovsky (2005) är hanterbarhet och rör sig om hur 
individen upplever att det finns hjälpmedel tillgängliga för att klara av de hinder som 
dyker upp i ens väg. Antonovsky definierar hanterbarhet som i vilken grad människan 
upplever att det finns resurser att använda för att kunna bemöta de krav som ställs. Stor 
majoritet av barnen finner andra kamrater som tillgängliga hjälpmedel i sin lärmiljö. Det 
är kamrater som alltid lyssnar på dem. Av de samtliga svaren som framgick var det alltid 
kamrater som nämndes först. Följdfrågan ställdes om lärarna fanns där och lyssnade på 
eleverna så svarade några ibland och några elever menade att lärarna alltid fanns där för 
dem. Antonovsky definierar hanterbarhet till den grad människan upplever att det finns 
resurser att använda för att kunna bemöta de krav som ställs. I barnens berättelser blir 
deras resurser sina kamrater i klassen. De vet att behöver de hjälp och stöd så finns det 
alltid någon kompis att söka sig till. Någon elev berättar att axelkompisen hjälper eleven 
om det är svårt. De flesta eleverna i förskoleklassen som blev intervjuade har en hög 
föreställning av hanterbarhet. Har personen en hög föreställning av hanterbarhet kommer 
individen inte att känna sig som ett offer eller att känna att livet är orättvist (Antonovsky, 
2005).  
Meningsfullhet är den tredje beståndsdelen som anger betydelsen av känslor och om livet 
har en emotionell mening. Antonovsky (2005) benämner denna komponent som 
begreppets motivationskomponent. Resultatet visar att de flesta elever känner 
meningsfullhet i sin lärmiljö och ser problem som utmaningar istället för bördor. Genom 
kompisar så skapas det en känslomässig mening och ofta söker eleverna stöd hos sina 
kamrater för att lösa problem. Kompisar blir en motivationskomponent för eleverna i sin 
lärmiljö. Meningsfullhet menas att barnen uppfattar undervisningen som intressant samt 
att det är motiverade att jobba och att individen kan se problem som en sporre. Detta 
stämmer bra in på majoriteten av eleverna som menade att naturkunskap och matematik 
var ämnen som var spännande men svåra.  
Fem av sex barn i förskoleklassen och fyra av sju förskolebarn i vår studie upplever 
KASAM genom att deras skolvardag är begriplig, hanterbart och meningsfullt.  
 

4.4 Slutsatser. 
Här beskriver vi slutsatserna i vår analys utifrån resultatet i denna undersökning. Vi fann 
tre kategorier i analysen ur resultatet som blev synliga utifrån syftet och 
frågeställningarna.  
 

• Vad lyfter barnen fram som viktigt i sin skolvardag för att de ska må bra? 

• När lärde sig barnen något som var svårt samt hur upplever barnen det? 
 
Det som barnen berättade om i intervjun och som var viktigt för att de skulle må bra var 
när de fick pyssla, måla, spela spel, vara på rast, delta i musik lektion, yoga och samt att 
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vara med på gymnastiken. Andra faktorer som blev synlig utifrån barnens synpunkter var 
att de visade varandra vänlighet och att vänner var snälla vilket medverkade till barnens 
välmående. Att barnen fick känna en trygghet under den fria leken var också en viktig 
beståndsdel samt en hälsofrämjande faktor i skolvardagen. Antonovsky (2005) lyfter att 
flertalet av barnen i skolan mår bra och det är troligen de barn som har format en strategi 
för att stå emot och handskas med de faktorer som orsakar stress i livet.  
Ur berättelserna framkom det att det var kamrater som visade sig vara ett stöd när 
eleverna behövde hjälp under skoldagen. I resultatet visade det sig att det som fick barnen 
att må bra var när de fick uppleva delaktighet och gemenskap med sina kamrater vilket 
gjorde skolan meningsfull. Enligt Aspelin (2010) som förklarar utifrån Scheffs teori att 
sociala band kan ses som fenomen som håller människor tillsammans och de sociala 
banden är inget tillstånd i relationen utan det finns ett mönster i varje skolklass. Barnen i 
studien kände sig uppskattade i sin skolvardag och den mesta uppskattningen kom ifrån 
kamraterna vilka gav mest positiv respons samt även att de gav varandra en meningsfull 
vardag. De sociala banden var starka mellan barnen och de berättar att när de var 
tillsammans med de bästa vännerna var måendet som allra bäst. Majoriteten av barnen 
kände att de blev lyssnade på, under skoldagen och de förmedlade även att de trivdes i 
förskolan och i förskoleklassen.  
De allra flesta barnen upplevde att deras lärare alltid lyssnade på dem men det var inte 
alla som upplevde att de fick den hjälp som de behövde. Barnens upplevelser när de lärde 
sig någonting som var svårt var mötet med ämnen som matematik, naturvetenskap samt 
en svår lek i gympasalen. De aspekter som blir synliga är att   de barn som upplevde sig 
att de inte hade några kamrater eller att de hade bekymmer med kompisar inte heller 
trivdes i skolan. Deras upplevelser i helhet blev en negativ spiral och det fanns inget 
område som var betydelsefullt för dem. Något barn beskriver att det är svårt i 
undervisningen när de jobbar i klassrummet. För barn som beskrev att de inte trivdes i 
skolan eller att de upplevde ämnen som svåra hade ingen känsla av ett sammanhang där 
skolvardagen varken blev begriplig, hanterbar eller meningsfull. 
 

5 Diskussion 

5.1 Metod diskussion. 
Studiens syfte var att bidra med kunskaper utifrån barns perspektiv i förskolan och i 
skolans verksamhet samt att få syn på de hälsofrämjande faktorerna i undersökningen. 
Enligt SFS (2017:1111) ska specialpedagogen visa förmåga att självständigt genomföra 
uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet 
att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Metoden som använts i studien är en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som valdes ut med tanke på syftet och 
frågeställningarna i studien. Styrkorna med metoden semistrukturerade intervjuer var 
först och främst utifrån avseendet att informanterna var barn och att de är spontana vid 
samtal. Fokus var även riktat mot de känslor som barnen förmedlade med sitt kroppsspråk 
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genom gester, röststyrka, mimik samt vilken energi som barnen utstrålar. Varför valet föll 
på en kvalitativ metod i jämförelse med en kvantitativ metod var att intresset i studien var 
riktat till det som barnen berättade för oss vid intervjusituationerna vilket Bryman (2011) 
förklarar med att när en   kvalitativ metod används är det fokus på det talade språket i ord, 
samtal och berättelser i jämförelse med     kvantitativa studier där det samlas en stor 
mängd data för att analyseras. Vidare menar   Bryman att vid semistrukturerade intervjuer 
finns möjligheten att välja andra följdfrågor än de som är förberedda i intervjuguiden för 
att möta barnets intresse och engagemang i deras berättelser.  
För att ge alla barn möjlighet att svara på frågorna fanns det känslokort som komplement 
till de verbala frågorna vilket utföll som ett bra val eftersom några av barnen i intervjun 
använde sig av känslokorten genom att peka på korten, visa med tummen eller säga 
färgen på den av känslogubbarna som motsvarade barnets svar på frågan (se bilaga.2). 
Om inte vi hade haft känslokorten tillgängliga skulle ett antal barn i studien inte kunnat 
delta i intervjun. En ytterligare styrka i den semistrukturerade metoden var att 
intervjuerna spelades in med en ljudapp i mobiltelefonen.  Barnens svar och reaktioner på 
frågorna sparades i ljudfilen där vi senare kunde gå tillbaka och lyssnade på dem ett 
flertal gånger för att inga meningar skulle gå förlorade ifrån intervjuerna. Styrkan i den 
kvalitativa metoden var att vi som forskare var kända personer för de   barn som 
intervjuades vid frågestunden och att det fanns en etablerad relation mellan oss. Kvale 
och Brinkmann (2014) menar att intervjuer har en koppling till olika relationer mellan 
människor samt att svaren inte kan förutsägas utan i det speciella förhållandet mellan 
personerna visas resultatet.  
Vid analys av våra intervjufrågor kom vi fram till svagheter i vår studie med den 
reflektionen att intervjuguiden skulle utformats annorlunda med ett mindre antal 
frågeställningar och mer anpassat för barn i förskolan. När vi transkriberade det inspelade 
materialet blev det uppenbart för oss som intervjuare att antalet frågor var för många och 
att vissa av frågeställningarna inte upplevdes som intressanta för barnen. Denna slutsats 
drar vi eftersom barnen tröttnade samt att de ignorerade vissa frågor. I intervjuguiden 
fanns det tre huvudfrågor och den första huvudfrågan med tillhörande tre underfrågor (se 
bilaga 2) svarade de flesta barn i förskolan på med tolkningen att de var lätta att begripa 
samt meningsfulla för barnen i förskolan. Den andra huvudfrågan var inte begriplig för 
barnen i förskolan varav de svar som framkom ej blev relevanta för studien. Den tredje 
huvudfrågan med underfrågor var däremot begriplig för barnen i förskolan och barnen 
svarade på dessa frågor men deras uthållighet räckte inte fullt ut för att orka svara på alla 
underfrågor här. En reflektion är att frågeställning nummer två skulle byta plats med 
frågeställning nummer tre då den var mer relevant för ett barn i förskolan att svara på och 
även med tanke på barnens uthållighet.  Kvale och Brinkmann (2014) menar att vid 
intervjuer av barn är det angeläget att använda frågor som är anpassade efter åldern. 
Problem som kan dyka upp vid intervjun är att det ställs för svåra frågor eller att det ställs 
för många och krångliga frågor samtidigt. För barnen i förskoleklassen är vår analys 
rörande frågeställningarna att de var begripliga och meningsfulla beroende på att de gav 
svar på frågorna i betydligt större utsträckning än barnen i förskolan. Vår slutsats rörande 
intervjuguiden var att frågorna var för många till barnen i förskolan men även till barnen i 
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förskoleklassen samt att vissa av frågorna var för svåra för barnen i förskolan men även 
till vissa barn i förskoleklassen. Känslokorten var ett utmärkt komplement till 
intervjuguiden men korten hjälpte inte barnen att förstå de frågor som var för svåra för 
dem utan korten var en hjälp för de barn som använde gubbarna för att kunna svara på de 
frågor som var begripliga för dem.  
Enligt resultatet i studien fungerade den kvalitativa metoden bra därför att syftet och de 
frågeställningar som ställdes i studien fick tillfredställande svar.  En fundering finns dock 
utifrån om en kvantitativ metod hade använts och om vilka resultat som då hade 
genererats. För att få en djupare tillförlitlighet i studien utifrån av vad barn anser är 
hälsofrämjande och vad som är välbefinnande i deras skolvardag skulle en enkätstudie 
utifrån en kvantitativ studie gett ett bredare perspektiv på barnens tankar. En kvantitativ 
studie när det gäller små barn kan vara svårt men då är tanken att barnen får känslogubbar 
att välja på med hjälp av lärarens instruktioner. En kvantitativ metod skulle inneburit att 
en stor mängd data samlats in i form av frågeformulär med bilder att kryssa för, utfört av 
ett stort antal förskolebarn för att få in tillräckligt med material att analysera. Skillnader 
mellan den kvalitativa undersökningen i jämförelse med den kvantitativa är att barn är 
spontana och att det icke verbala kan studeras vilket medför att intervjuaren får med sig 
ett fylligare material från samtalen som uppstår i interaktionen mellan intervjuare och 
respondent i en kvalitativ metod. Svaren som kom fram i den kvalitativa metoden var ett 
fåtal och de missivbrev som kom tillbaka till oss som forskare med ett jakande 
medgivande var mindre än vad vi hade förutspått. Varför vi fick in så pass lite 
medgivande ifrån föräldrar kan vi bara spekulera i och inte ge några sanningsenliga svar 
på här.  Tillförlitligheten i studien hade med all sannolikhet ökat om det kommit in fler 
medgivanden från vårdnadshavare där barn fick lov att delta i intervjun. En kvantitativ 
studie hade kunnat genomföras med förslagsvis tre frågeställningar med 
färdigformulerade påståenden. Ett större antal intervjusvar från flera olika skolor och 
förskolor skulle då ha samlats in för att sedan   sammanställas i diagram.  
 

5.2 Resultat diskussion. 

 5.2.1 Hälsofrämjande faktorer ur barnens perspekti v. 
 Resultatet ställs i relation till de hälsofrämjande faktorerna i studien vilka var utifrån de tre 
teman välmående, relationers betydelse samt barnens upplevelser av lärmiljö. Teorin om 
KASAM enligt Antonovsky (2005) som förklarar att de   hälsofrämjande faktorerna spelar 
roll för individen vilket sker om tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull för 
individen. De faktorer som barnen berättade om utifrån sin förskole och skolvardag vilka 
spelade roll i barnens välmående var att de var tillsammans med sina bästa vänner och att 
de mådde bra tillsammans. I detta sammanhang upplever barnen KASAM genom att deras 
skolvardag är begriplig, hanterbar och meningsfull. Andersson (2017) lyfter hur viktigt det 
är med känslor och av känslan av att tillhöra en grupp med en stark vi-känsla vilket 
engagerar barnen till att vilja lära sig saker. Ett barn i undersökningen framförde att när 
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inte de bästa vännerna var på förskolan så mådde det inte så bra utan att det kändes dåligt.  
Kragh-Müller och Isbell (2011) lyfter utifrån sin studie att barnen i förskola är eniga i sina 
svar att det är leken som är den främsta orsaken till att de vill komma till förskolan. Barnen 
lyfte att det värsta med förskolan var att inte ha någon kompis att leka med eller att bli 
retad och utesluten från leken. I vår studie lyfte barnen i relation till väl måendet i 
förskolan att det var när de fick leka med det lekmaterial som de var intresserade av. 
Andersson (2017) påvisar att barnen blir hängivna när de får inflytande och när de har 
konkret material att arbeta med. Barnen i denna studie berättade vidare att de mådde bra 
när inga kamrater förstörde leken. Seland et al. (2015) lyfter att det blir uppenbarat hur 
viktiga pedagogers relationskompetens är. Undersökningar har bekräftat att mängden av 
stress som registrerats hos barn är lägre när personalen besitter en högre grad av 
relationskompetens. En aspekt på varför dessa situationer uppstår i förskolans verksamhet 
kan förklaras med hur många barn det är i barngrupperna men också med vilken 
utbildningsnivå och vilken kunskap som lärarna på förskolan har och vilka kunskaper som 
de saknar för att kunna möta alla barns behov i verksamheten.  Seland et al (2015) 
förklarar vidare att med färre barn i grupperna reagerade personalen snabbare på barnens 
signaler. Lärarna i förskolan har ett stort ansvar genom att vara delaktiga i barnens lek och 
samtidigt ligga steget före för att se till att barnen har tillräckliga strategier för att klara 
leken.  
Ansvaret i förskolan ligger ytterst på ledningen som ska se till att specialpedagogisk 
kompetens finns i verksamheten för att kunna handleda lärarna i hur de ska agera för att 
förebygga händelser där barn blir utsatta av andra barn. Hylander och Guvå (2017) lyfter 
fram att elevhälsans verksamhet ska hjälpa till att åstadkomma lärandemiljöer som 
underlättar elevers kunskapande, utveckling och hälsa samt att hjälpa elevernas framsteg 
mot målet i undervisningen. Elevhälsan och därmed specialpedagogen ska arbeta 
preventivt och hälsofrämjande. Barnen i studien strävade efter att känna en trygghet under 
den fria leken vilket flera av barnen uttryckte som ett problem då det fanns kamrater som 
jagades eller slogs. Syrjämäki et al (2017) lyfter att forskare har upptäckt bekräftelser på 
undervisning som fungerar tillfredställande i inkluderad förskolegrupp. Kvaliteten på 
undervisningen avgörs av lärarnas pedagogik vilket innefattar hur en lärare organiserar sig 
i rummet samt skapar en känslomässig atmosfär som ökar interaktionen och deltagandet 
vilket främjar barns lärande. Den fysiska miljön är utformad för att barnen ska känna sig 
trygga samt att rutiner och struktur i scheman och övergångar är viktiga för att minimera 
beteenden som utmanar. Barn som inte mår bra i skolan saknar strategier att styra sina 
känslor vilket leder till svårigheter med att skapa sociala band till kamrater samt att hålla 
kvar bestående positiva relationer till jämnåriga kamrater.  Ett av barnen i skolan uttryckte 
att det inte hade några vänner. Vidare framkom i samtalet att barnet inte trivdes i skolan 
eftersom elevens lärmiljö upplevdes som dålig.  Barn som inte mår bra i skolan upplever 
inte KASAM och saknar sociala band till sina kamrater enligt Aspelin (2010) förklarar 
Scheffs teori där de sociala banden byggs med hjälp av att kunna   kommunicera. Barnet 
som inte mådde väl i skolan kände ingen tillit till eller närvaro av kamrater för att kunna 
börja bygga sociala band till dem. Flertalet av barnen i studien berättade att de hade vänner 
och de räknade upp flera vänner som de umgicks med under förskole och skolvardagen. 
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Hylander och Guvå (2017) tar upp att i klassrummet sker det utveckling i elevernas 
relationer till vänner i klassen vilket är en betydande faktor för elevens välbefinnande och 
självkänsla.  
I undersökningen blir det tydligt att den uppskattning som barnen får av sina kamrater 
upplevs som en hälsofrämjande faktor och det är kamraterna som gör skolan meningsfull. 
Bergmark och Kostenius (2017) betonar att uppskattning och fungerade relationer är 
betydelsefullt för elevernas välbefinnande i skolan.  Att uppskattning är en 
hälsofrämjande faktor för att individen ska må bra skriver Backman et al. (2012) gällande 
en aktivitet i skolan där eleverna fick skriva komplimanger till varandra på 
papperstallrikar som ett sammarbetsspel. Genom att barnen spelar samarbetsspel samt ger 
varandra komplimanger så ökar elevernas välbefinnande i skolan. Den övervägande delen 
av barnen i vår studie känner sig uppskattade i sin skolvardag och uppskattningen 
kommer ifrån kamraterna vilka ger positiv respons vilket leder till att de ger varandra en 
meningsfull vardag. Lärarna i vår undersökning bör arbeta med samarbetslekar i 
grupperna för att stärka positiva relationer mellan barnen.  Bergmark och Kostenius 
(2017) lyfter att arbeta strategiskt med det som stärker och fungerar är av betydelse och 
för att eleverna ska må bra och   betydelsefullt är en fungerade och nära relation mellan 
elever.  
 Majoriteten av barnen i studien känner att de blir lyssnade på under skoldagen. Ett barn 
berättar att det bara blir lyssnat på ibland.  Backman et al. (2012) beskriver en 
undersökning där elever gav sina tankar om hur en skola ska vara, för att vara en bra 
skolmiljö.  Eleverna lyfte att ömsesidig förståelse och respekt och att bli lyssnade på var 
viktiga aspekter men även att läraren lyssnar aktivt på elevernas åsikter. Av vår 
undersökning att döma så har relationer till kamrater i samma ålder en stor betydelse för 
barnens välmående vilka är hälsofrämjande faktorer i barnens liv. Barns delaktighet i 
förskolan är de vuxnas ansvar enligt Eriksson (2014) som vidare belyser att delaktighet 
och inflytande i verksamheten stärker barnets självkänsla Några barn nämnde att läraren 
hade betydelse för deras välmående och det var till största delen barn i förskoleklassen. I 
förskolan var det ytterst få som berättade att fröken var viktig för deras välmående vilket 
kom som en överraskning för oss som forskare. Kragh-Müller och Isbell (2011) förklarar 
att barnen i studien skildrade bilden av en god pedagog som en person som gärna leker 
med barnen har humor och som kan berätta sagor. Barnen beskrev också att de gillade att 
leka med varandra men även att de gärna leker olika lekar och aktiviteter tillsammans 
med de vuxna. Delaktighet och inflytande spelar roll i barnens liv och i deras skolvardag 
enligt vår studie och med hänvisning till Lpfö-18, skolverket (2018) framhåller att barn 
har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få utrymme till att vara delaktig 
och känna inflytande över sin utbildning. Ahlberg (2015) menar att, en skola för alla, 
betyder de rättigheter som barnen innehar genom att vara delaktiga, och att bli sedda samt 
accepterade utifrån sin person.  SPSM (2013) förklarar också begreppet delaktighet med 
att vara en del av en gemensam lärandekontext och att förutsättningarna finns för 
delaktighet i kompiskretsen.  Grundpelaren i hälsofrämjande arbete anser Bergmark och 
Kostenius (2017) är delaktighet.  
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5.2.2 Vilka tankar blir synliga ur barnens berättel ser? 
Barnens upplevelser när de lärde sig något som var svårt i skolan var ämnen som 
naturvetenskap, matematik och en svår lek i gymnastiksalen. Några elever i 
förskoleklassen tyckte att matematik var svårt och det var framför allt höga tal som var 
svåra att förstå. Det kan tolkas som att deras utmaningsnivå har höjts eller att det är 
matematiken som är obegriplig för eleverna.  Eleverna har här ett behov av att få det som 
är svårt förklarat för sig så att matematiken blir begriplig för dem. Tolkningen är att 
barnen arbetar enskilt i sin mattebok och när de behöver hjälp så är det oftast 
axelkompisen som finns där som stöd och hjälp. Läraren finns tillgänglig ibland för att 
hjälpa eleverna. Resultatet av studien åskådliggör att eleverna visar hjälpsamhet mot 
varandra och det är en av faktorerna i Skolverkets (2019) delaktighetsmodell, som utgår 
från elevernas upplevelser av den sociala lärmiljön. Faktorn innebär att elevers 
upplevelser av att relationer mellan lärare och elever samt elever emellan är stödjande, 
vänliga, prosociala och samarbetsinriktade. Eleverna har även här byggt upp stabila 
sociala band mellan varandra (Aspelin, 2010) där barnen genom kommunikation kan 
jämföra sig själva med hjälp av varandra. Kamrater blir det som barnen upplever som 
tillgängliga hjälpmedel när de stöter på hinder i sitt lärande i matematik. De ser kamrater 
som resurser och känner att de kan lita på dem. Antonovsky (2005) definierar 
hanterbarhet till den grad människan upplever att det finns resurser att använda för att 
kunna bemöta de krav som ställs. 
 I Katz och Sokal (2016) forskning ansåg eleverna att ett lärande borde vara en utmaning 
för annars sker inget lärande. På frågan hur de lärde sig bäst var när eleverna fick arbeta i 
grupper med aktivt lärande. Tolkningen är att barnen i deras studie arbetade enskilt i sin 
mattebok och när de behövde hjälp så fanns axelkompisen där som stöd och hjälp. 
Läraren fanns tillgänglig ibland för att hjälpa eleverna. Oftast har läraren många elever 
som behöver hjälp samtidigt det kan ge en förklaring på elevernas uppfattning om varför 
de känner att de bara ibland får hjälp av läraren. Det var inte alltid som barnen upplevde 
att de fick hjälp av läraren men det som framgår ur berättelserna var att det är en 
självklarhet för eleverna att det är axelkompisen som finns bredvid och kan hjälpa dem. 
Detta resultat visar en viss likhet med Katz och Sokals (2016) forskning om vilka effekter 
TBM har haft på elever som har fått vara delaktiga i UDL. Bland de äldre elevernas 
uppfattning om inlärning fanns ett fokus på kamraterna och interna processer men ett 
mindre fokus på att det är läraren som är en del av lärandet. Forskarna tar upp att de yngre 
barnen hade en uppfattning av att det är läraren som är kunskapsleverantör och de hade en 
syn där läraren är äldre och vet bättre. Denna uppfattning stämmer inte överens med 
resultatet från vår studie utan där fanns axelkompisen som stöd när det uppstod 
svårigheter i lärandet. 
 Några barn i förskoleklassen upplevde att naturvetenskap var svårt för dem. 
Det som barnen hade lärt sig och som var ett nytt begrepp var när de skulle tillverka en 
drake. Nya begrepp som allemansrätten upplevdes som spännande men svårt. Slutsatsen 
är att naturvetenskapen blev meningsfull för eleven eftersom det fanns ett engagemang 
och intresse för ämnet. Engagemang handlar enligt SPSM (2013) och Skolverket (2019) 
om barns och ungas självupplevda lust och intresse för att delta i lärandet och aktiviteter. 
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Vidare handlar tillgänglighet om hur lärmiljöer och om de olika hjälpmedlen och 
läromedlen som finns att tillgå är hanterbara, begripliga och tillgängliga för eleverna 
(Skolverket, 2019). Om det var hanterbart och begripligt kan ju diskuteras då eleven hade 
svårigheter att benämna det nya ordet/begreppet under intervjun därför är det svårt att 
avgöra om lärmiljön var tillgänglig för eleven. Det skulle behövas en vidare fördjupning i 
det sammanhanget för att kunna avgöra om lärmiljön var tillgänglig. Någon annan elev 
upplevde svårigheter när de skulle skapa en drake men fick stöttning av läraren. Enligt 
Skolverket (2019) så är samhandling när barn är aktiva och delaktiga i gemensamma 
aktiviteter. 
 Ur en elevs berättelse framgick det att det skedde ett lärande i 
gymnastiksalen och att det   kändes bra för eleven att behärska leken. Den svåra leken 
blev hanterbar, begriplig och meningsfull eftersom eleven hade fått reglerna förklarade 
för sig. Genom att fått leken förklarad så är det lättare att förstå spelreglerna. Slutsatserna 
är att eleven upplevde känslan av ett sammanhang, KASAM. Antonovsky (2005) antyder 
att de tre beståndsdelarna är oskiljbart sammanflätade. Ur en av berättelserna framgick 
det att någon elev tyckte det var svårt att förstå när de arbetade i klassrummet. För den 
individen är lärmiljön inte begriplig och   eleven skulle behöva få sin skolvardag mer 
begriplig genom att det finns en extra resurs eller pedagog i närheten. Tydliggörande 
pedagogik med ett dagsschema skulle kanske göra det mer begripligt för eleven.  

 Barnen i förskolan hade svårt att berätta när de lärde sig något som var 
svårt. Det fanns ett barn som refererade till sin erfarenhet av att lära sig att rita som svårt. 
De andra barnen reflekterade till tidigare händelser i hemmet. Anledningen kan vara att 
de yngre barnen har svårt att sätta ord på vad ett lärande är eller att har svårt att förklara 
en abstrakt händelse som hänt tidigare. Barn lever i nuet och kan ha svårt att minnas långt 
tillbaka i tiden. Thulin (2017) förklarar att metareflektion har betydelse för barns lärande 
genom att peka ut ett visst föremål för lärande. En reflektion kring vårt resultat är att i 
samband med vår intervju skulle fler bilder i form av bildstöd som ett komplement till 
känslokorten och därav tydliggöra frågorna ytterligare.  Barnen skulle fått välja ifrån och 
på det sätt skapa ett metakognitivt samtal. Metakognitiva samtal uppstår enligt Johnsson 
och Pramling-Samuelsson (2006) i samspel med läraren och där läraren pekar på vad 
barnet ska rikta sin uppmärksamhet mot. Lärandet och det som de samtalar om och 
därefter skiftar fokus till, är barnets tankar och barnet kan då berätta hur det tänker 
omkring innehållet i undervisningen.  
 Om vi tittar på helheten av resultatet i studien, så betonar barnen främst att 
de få vara med och leka tillsammans med sina kompisar och att det är det som främjar 
välmående. Det som är intressant är hur liten betydelse läraren har för eleverna. En 
reflektion är om vi inte hade ställt följdfrågan angående om barnen upplever att läraren 
lyssnar på dem så kanske lärarens betydelse inte hade synliggjorts på samma sätt i 
studien. De flesta barnen svarade att läraren lyssnar på dem som en självklarhet och det 
fanns en trygghet hos samtliga barn att läraren är lyhörd. Detta anser vi stämma överens 
med barnkonventionen (2009) §12 som menar att varje barn har en rättighet att säga sin 
mening och att bli lyssnade på i alla frågor angående barnet.  
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5.2.3 Specialpedagogiska implikationer  
 Studiens resultat är att utgå från Antonovsky (2005) i skapandet av 
lärmiljöer. Läraren kan ifrågasätta sig om undervisningen är meningsfull, hanterbar och 
begriplig för eleverna? Om den bara är begriplig men inte hanterbar, hur kan den då 
utvecklas? Genom att inta elevernas perspektiv samt att lyssna på vad som är 
meningsfullt för dem så finns det bättre möjligheter att nå fram till eleverna genom att de 
inflytande över vad som är meningsfullt för dem. På så vis kan läraren kan skapa 
KASAM för eleverna. Eftersom en klass eller avdelning har många elever så är det bra att 
utgå från gruppnivå. Vad är det som är meningsfullt för dessa elever? Genom att 
diskutera och samtala med eleverna vad som är just meningsfullt för dem så öppnas det 
även upp till att bygga socialt band mellan elev-elev men även läraren-elevrelation. För 
att öka elevernas välmående och välbefinnande så krävs det att varje lärare sätter fokus på 
barnens kamratrelationer. När det uppstår konflikter eller oenighet mellan barnen är det 
viktigt att skapa tid att reda ut allas känslor och att varje barn får tid att berätta sin 
upplevelse av konflikten. Specialpedagogiska konsekvenser är att läraren planerar sin 
undervisning så att barnen får mötas genom kommunikation med varandra. Genom att 
fokusera på uppskattning, vänskapslekar och samarbetslekar så främjas relationer mellan 
barnen. Bra stabila band som bygger på tillit och trygghet skapar i sin tur ett välmående 
hos eleven. En annan utvecklingsmöjlighet är att arbeta utifrån UDL (Katz och Sokal 
(2016) första block som har ett fokus på elevers emotionella välbefinnande där elever 
arbetar med att utveckla och känna igen sina egna styrkor men även kamraternas styrkor. 
Att utveckla kamraternas styrkor kan ses som ömsesidiga resurser för lärande. När det 
handlar om att skapa uppskattning och bra stabila relationer kan en möjlighet vara att 
skapa en värdegrundstimme per vecka där det fokuseras på att ge varandra positiv 
feedback, finna varandras styrkor eller återkoppla till en positiv handling som har skett 
under veckan. Genom att skapa en uppskattande atmosfär och därigenom träna barnen på 
att se varandras styrkor så finns det möjlighet att stärka de sociala banden mellan 
eleverna.  
 En annan utvecklingstanke som växt fram från vår studie är att sätta fokus 
på att alla barn ska känna sig delaktiga och känna en tillhörighet i sin gemenskap. SPSM 
(2013) och skolverket (2019) har många begrepp som skulle kunna bli till en grund och 
tillämpning när läraren planerar sin lärmiljö. En annan utvecklingstanke är att skapa 
lärande stationer i verksamheten där grunden ligger i att skapa tillhörighet och delaktighet 
mellan eleverna. Stationer som är uppbyggda på att barn aktivt samarbetar med varandra 
och där läraren har en roll som är stödjande och ställer utforskande frågor. Andersson 
(2017) belyser att elevers engagemang beror på känslor som känslan av tillhörighet men 
också en stark vi-känsla i gruppen och att den påverkar elevers engagemang på ett positivt 
sätt vilket innebär att eleven blir motiverad att lära sig saker. När elever har inflytande 
över sitt lärande och att undervisningen anpassas med ett varierat innehåll med även 
konkret material att syssla med ökar elevens engagemang.  
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5.2.4 Vidare forskning 
Avslutningsvis skulle vi vilja ge förlag till fortsatt forskning inom det hälsofrämjande 
området genom att sätta fokus på att utforska vad som orsakar stress hos barn och elever i 
deras skol och förskole vardag. Genom att finna en koppling mellan hälsofrämjande 
faktorer och stresspåslag kan vi som specialpedagoger kanske se ett samband? Vad anser 
barnet att det är som ger dem stress och finns det lärmiljöer som är extra sårbara och som 
utlöser stress ur barns perspektiv?  Antonovsky (2005) menar att om händelser i 
människans tillvaro som ger stresspåslag hanteras utifrån det salutogena perspektivet 
leder dessa händelser till anpassning och återhämtning av det som utlöser stress i 
omgivningen. Enligt SFS (2017:1111) ska specialpedagogen visa förmåga att kritiskt och 
självständigt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbete med 
att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer. Genom att forska om vad det är 
som triggar barn att känna stress under sin skolvardag kan vi som specialpedagoger 
lättare undanröja hinder i lärmiljön.  Nyfikenheten är väckt att forska vidare utifrån vårt 
resultat i studien och då genom att vända på frågeställningen och fråga barnen vad det är 
som orsakar stress i deras skolvardag? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Sammanfattning 
 
  Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur barn upplever sin vardag i skolan 
och i förskolan samt att få syn på hälsofrämjande faktorer ur ett barns perspektiv. Syftet 
var också att utforska vad det är som barnen lyfter fram ur sina berättelser och vilka 
aspekter som blir synliga utifrån barnens röster. Studien innehåller två teoretiska 
utgångspunkter varav den ena är Antonovskys teori om KASAM där de tre begreppen: 
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begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är ledande. Den andra teorin i studien är 
Scheffs teori om socialpsykologi där sociala band, samklang, differentiering, alienation, 
skam och stolthet är centrala begrepp. Metoden som användes i studien var en kvalitativ 
metod med semistrukturerade intervjuer.  Med utgångspunkt i såväl bekvämlighetsurval 
som ett målinriktaturval valdes barnen ut för att kunna besvara studiens syfte och 
frågeställningar. Det var sammanlagt 13 barn i förskolan och i förskoleklassen som deltog 
i studien. Barnets perspektiv var i fokus och de frågeställningar som barnen i intervjun 
svarade på var formulerade med tanke på att de skulle berätta hur det var i förskolan 
respektive förskoleklassen samt vad de mådde bra utav. Intervjuerna spelades in för att 
sedan transkriberas. Känslokort har använts för att underlätta intervjuerna för de barn som 
är i behov av bildstöd.  
Enligt resultatet framgår det att barnen i sin skol och i förskole vardag mår bra när de får 
vara tillsammans med sina bästa vänner. Det blir också tydligt att barnen mår bra när de 
får ha inflytande i densamma.    Barnen i studien strävade efter att känna en trygghet 
under den fria leken vilket flertalet uttryckte som ett problem då det fanns kamrater som 
jagades eller slogs. Läraren har ett stort ansvar genom att vara delaktig i barnens lek och 
samtidigt ligga steget före med avsikten att förhindra negativa upplevelser i leken. Vår 
reflektion här är att lärarens relations kompetens är oerhört viktig i sammanhanget liksom 
att det finns en specialpedagog tillgänglig i förskolans verksamhet.  
Enligt förskoleklass barnen så lärde de sig som bäst när de fick arbeta med matematik i 
mindre grupper med aktivt lärande. I studien blir det tydligt att den uppskattning som 
barnen får av sina kamrater är en hälsofrämjande faktor och det är kamraterna som gör 
skolan meningsfull. Relationer till kamrater har en mycket stor betydelse för barnens 
välmående.  För att alla barnen i studien ska få fungerande relationer i sin skolvardag bör 
lärarna arbeta med samarbetslekar för att stärka positiva relationer mellan barnen. Enligt 
studien blir det tydligt att det är viktigt för läraren att skapa en tillitsfull och trygg relation 
till varje elev. Specialpedagogens roll kommer även in i detta sammanhang som 
handledare för lärarna i skolan.  
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Bilaga 1. 

 
 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid Högskolan Kristianstad skriver studenterna 
ett självständigt arbete under sin sista termin. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig 
studie med utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att engagera studenterna under 
utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid olika verksamheter, i form av t.ex. 
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intervjuer, enkäter och observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan 
Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de 
uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Det självständiga 
arbetet motsvarar 15 högskolepoäng, När detta har blivit godkänt publiceras det i databasen 
DIVA  

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/ 
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Missivbrev 
Hej 

Vi heter Linda och Karin och studerar till specialpedagoger. Vi studerar vår sista termin 
på Högskolan i Kristianstad och kommer att ta examen juni 2019.  

Under den sista terminen kommer vi att skriva ett självständigt arbete och vi har tänkt att 
undersöka hur barn upplever sin förskole skolvardag. Syftet är att ta reda på barns egna 
tankar och upplevelser om hur deras förskole skolvardag är. Vi kommer att utföra 
enskilda intervjuer tillsammans med de barn som visar intresse och som är positivt 
inställda att bli intervjuade. Intervjuerna kommer att spelas in för att senare kunna 
transkriberas. Det kommer även att göras fältanteckningar vid varje intervju. Vi kommer 
att använda oss utav känslokort eftersom bilder ökar barns förståelse av sammanhanget. 

Hänvisning till Vetenskapliga rådets forskningsråds principer: 
www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Studien utgår från att varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, 
utan några negativa konsekvenser. Varje deltagare kommer att tillfrågas inför 
materialinsamlingen och har möjlighet att avböja medverkan när som helst. Deltagarna 
och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. Materialet kommer att 
enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när studien är färdig. 
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Ja O 
Nej  O 
 
Barnets namn …………………………………………… 
Förskola/Skola ……………………………………….. 
 
Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 
Datum ………………. 
 
Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 
………………………………………… 
 ………………………………………… 
 
Återlämnas till……………………….senast den………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bilaga 2 
Intervjufrågor  
 

1. Vad får dig att må bra i skolan?  
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• När mår du som bäst under skoldagen? 
• Vad är roligt för dig?  
• Känner du att du får stöd/ hjälp under skoldagen? 

 
2. Berätta när du lärde dig något som var svårt? 

 
• Hur kändes det? 
• Var det någon som hjälpte dig? (kamrater, lärare) 
• Hur ska du göra nästa gång när något känns svårt? 

 
 

3. Känner du att du blir lyssnad på?  
 

• Vem lyssnar på dig? 
• Förstår läraren/ fröken dig? 
• Känner du dig uppskattad? 
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