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Abstract 

Arbetets art:                    This thesis explores from a student perspective, which factors contribute to 

school satisfaction among Finnish high school students. The study focuses on 

two main areas: the student-teacher relationship and student interaction that 

contributes to classroom connectedness, since research confirm that the two of 

them correlate with school satisfaction.  

Sidantal: 44 

Titel: En kvalitativ studie som ur ett elevperspektiv undersöker vilka faktorer som 

påverkar finländska gymnasielevers skoltrivsel  

Författare:  Sabina Lerche 

Handledare:                  Elisabet Porath Sjöö  

Datum: 2018-08-28 

Sammanfattning: Finländska elever har länge klarat sig bra i internationella 

kunskapsutvärderingar. Däremot uppger eleverna att de trivs dåligt i skolan. Det 

är speciellt svaga lärar-elevförhållanden som påträffats i Finland och i 

internationella skoltrivselundersökningar placeras sig landet också långt ner.  

Eftersom få studier undersökt vad som som påverkar trivseln i skolan, är syftet 

med studien att ta reda på vilka faktorer som påverkar finländska 

gymnasieelevers skoltrivsel. Studien fokuserar på två huvudområden: 

elevinteraktionen i klassrummet och lärar-elevförhållandet.  

Datamaterialet insamlades genom en kvalitativ fokusgruppintervju där sex 

stycken 18-åringar deltog. Studien utgår från en fenomenologisk 

forskningsansats och datamaterialet har analyserats med hjälp av en 

innehållsanalys. Undersökningens teoretiska referensram är baserad på Erik 

Allardts välmåendemodell och Anne Konus adaption av teorin.  

Huvudresultaten bekräftade att skoltrivsel påverkas av skolans fysiska 

förhållanden och lärarens förmåga att förstå, samt visa intresse för eleverna. 

Interaktionen som främst påverkade klassrumsgemenskapen var respekt, 

positivt klassrumsklimat och inkludering. I framtiden kunde en jämförande 

nordisk undersökning tillämpas för att jämföra lärar-elevförhållandet mellan 

Danmark och Finland, var det ultimata lärar-elevförhållandet har påträffats.  

Nyckelord:  Skoltrivsel, Finland, klassrumsgemenskap, lärar-elevförhållande, 

elevinteraktion, fokusgruppintervju, fenomenologi, Erik Allardts 

välmåendemodell, Anne Konu, innehållsanalys, pedagogik 
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1. Inledning och bakgrund  

 

”Om en elev kommer hem från skolan och säger att det varit roligt så ringer föräldrarna 

och frågar vad som är galet”- (Uljens, 2005 s. 18)  

Under det senaste årtiondet har Finlands utbildning och skolor fått en hel del global 

uppmärksamhet, mycket tack vare landets framgångar i kunskapsutvärderingen PISA. 

Testet mäter 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning 

och sedan utbildningsutvärderingen introducerades har Finland mer eller mindre 

placerat sig i toppen (Kivirauma & Ruoho, 2007; Välijärvi, Kupari, Linnakylä, 

Reinikainen, Sulkunen, Törnroos & Arffman, 2007; Kupiainen, Hautamäki & 

Karjalainen, 2009).  

I anknytning till de goda resultaten har omvärlden fattat intresse för landets 

utbildningsystem och uttryck som ” Det finska skolfenomenet” har uppstått i samband 

det att flera dokumentärer och reportage behandlat ämnet. Till följd av detta har 

journalister och pedagoger vallfärdat till landet med ”världens bästa skola” för att förstå 

orsaken bakom utbildningssuccén (Takayama, 2009; Yoon & Järvinen, 2015; Leijnse, 

2011, 3 april).  

Trots det goda skolryktet är uppgifterna om finländska elevers trivsel i skolan mindre 

beundransvärda i samband med att ett återkommande tema genomsyrar 

skoltrivselundersökningar - finländska elever trivs dåligt i skolan (Harinen & Halme, 

2012; Linnakylä & Malin; 2008; Linnakylä, 1996; Konu, 2002; Uljens, 2005; Salmela- 

Aro, Kiuru, Pietikäinen & Jokela, 2008; Geagea, MacCallum, Vernon & Barber, 2017). 

Eleverna är missnöjda och negativt inställda gentemot skolan. Också i internationella 

skoltrivselmätningar placerar sig Finland i botten (Kämppi, Välimaa, Ojala, Tynjälä, 

Haapasalo, Villberg & Kannas, 2012; Brunell, 1993).  

Bakom ”det finska skolfenomenet” framträder alltså en mörkare sida. Uljens (2005) 

uttrycker sin oro på följande sätt: ”Kanske är bristande skoltrivsel priset vi är beredda 

att betala för framgången? Men var går den lämpliga gränsen? Hur mycket vantrivsel 

skall vi acceptera för att nå framgång?” (s.18).  
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Den låga skoltrivselnivån i Finland har observerats på andra håll. År 2011 uppmanade 

FN:s barnkonvention att Finland striktare beaktar och uppmärksammar elevernas 

skoltrivsel. Det största orosmolnet ansågs vara om resultaten strider mot de 

gemensamma bestämmelser som utarbetats av FN:s barnkonvention beträffande barns 

rättigheter. Dessa bestämmelser avsåg prioritering av barnets intressen och deras  

rättighet att höras och utvecklas (Harinen & Halme, 2012).       

Möjligtvis har det ökade intresset gentemot finländska elevers välbefinnande i skolan 

givit resultat eftersom färska studier indikerar en positiv utveckling. Sedan år 2000 har 

andelen elever som trivs i skolan blivit fler, men samtidigt har antalet elever som 

överhuvudtaget inte trivs i skolan också ökat (Kämppi et al., 2012). Oavsett 

utvecklingen är situationen fortfarande bekymmersam eftersom individen spenderar 

majoriteten av sin tid och uppväxt innanför skolans väggar. Studier bekräftar att 

skoltrivsel bland annat påverkar elevers psykiska välbefinnande och akademiska 

prestationer  (Verkuyten & Thijs, 2002; Ervasti, Kivimäki, Puusniekka, Luopa, Pentti, 

Suominen & Virtanen, 2011; Baker, Dilly, Aupperlee & Patil, 2003; Samdal, Nutbeam, 

Wold & Kannas, 1998; Karatzias, Papadioti-Athanasiou, Power & Swanson, 2001; 

Zullig, Huebner & Patton, 2011).  Vantrivseln i skolan ökar också risken för 

marginalisering i framtiden (Simoes, Matos, Tome, Ferreira & Chainho, 2010; 

Linnakylä & Malin, 1997). 

 

1.1 Syfte 
 

I Finland och på en global nivå, har en hel del kvantitativ forskning tillämpats, varpå 

elevers skoltrivsel objektivt studerats och mätts. Däremot har färre studier undersökt 

vad som påverkar elevernas välbefinnande i skolan (Verkuyten & Thijs, 2002; Samdal 

et al., 1998; Huebner & McCullough, 2000, Zullig et al., 2011). En förståelse för vilka 

faktorer som påverkar elevers skoltrivsel är trots allt centralt för att kunna förebygga 

vantrivsel i skolan och förstärka elevernas skoltrivsel. I samband med denna avsaknad 

är studiens syfte att från ett elevperspektiv undersöka vilka faktorer som påverkar och 

främjar elevernas skoltrivsel. Till följd av ämnets omfattning och komplexitet har jag 

valt att fokusera på den psykosociala biten och två specifika huvudområden: elev-
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elevinteraktion och lärar-elevförhållandet. Motiv och urval beträffande avgränsningen 

beskrivs utförligare i följande kapitel.  

 

1.2 Studiens disposition 
 

Studien inleds med bakgrund och motivering av valt tema som efterföljs av studiens 

syfte och forskningsfrågor.                                                                                                                  

I kapitel 2 beskrivs de teoretiska utgångspunkterna som inledes med en utförligare 

beskrivning av studiens huvudtema, skoltrivsel. Kapitlet fortsätter med en redogörelse 

av begreppet skolklimat som efterföljs av framställningar av studiens två huvudteman: 

klassrumsgemenskap och lärar-elevförhållandet. Studien fortsätter med en presentation 

av studiens teoretiska referensram, frågeställningar och avslutas med en kartläggning 

angående tidigare forskning som genomförts på området.                                                                                           

Det tredje kapitlet introduceras med en ingående redovisning gällande forskningsansats 

och urval. Kapitlet fortsätter med beskrivningar angående datainsamlingen och 

analysdelen. Till följande beskrivs hur de etiska riktlinjerna och trovärdigheten har 

uppfyllts.                                                                                                                                                   

I kapitel fyra redovisas studiens resultat som presenteras utifrån forskningsfrågorna 

tillsammans med kategorier, citat och analys. Avslutningsvis görs en sammanfattning av 

huvudresultaten.                                                                                                                                                

I det femte och sista kapitlet redogörs resultaten i relation till tidigare forskning och en 

reflektion kring studiens metod diskuteras närmare. Kapitlet avslutas med förslag på 

fortsatt forskning och egna tankar och reflektioner.  
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2.Teoretiska utgångspunkter  

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Inledningsvis ges en 

introduktion om begreppet skoltrivsel som efterföljs av beskrivningar om skolklimat 

och studiens två huvudområden: klassrumsgemenskap och lärar-elevförhållandet. 

Kapitlet fortsätter med en redovisning av studiens teoretiska fundament och 

frågeställningar, för att avrundas med en presentation omkring tidigare forskning som 

har sammanställts.  

2.1 Begreppet skoltrivsel 
 

Begreppet skoltrivsel är ett abstrakt och komplext begrepp och därför svårt att definiera. 

Diverse element förknippade med elevens skolvardag är anknutna och beroende av 

varandra, vilket man blir tvungen att beakta för att begripa det sammanhängande pusslet 

(Soininen, 1989; Harinen & Halme, 2012). I och med att begreppet är kontext-och 

kulturbundet som tolkas olika mellan forskare försvåras ytterligare termens definiering 

(Kämppi, Välimaa, Tynjälä, Haapasalo, Villberg & Kannas, 2008).                                              

Termerna skoltrivsel, skolvälmående och skolkvalité är också tätt sammansvetsade med 

varandra, och har mer eller mindre samma betydelse (Manninen, 2018).  

Med utgångspunkt från forskning och empirisk litteratur om subjektivt välmående bland 

barn, har det likväl uppstått en vanlig nyttjad definition. Skoltrivsel fastställs som 

elevens subjektiva och kognitiva uppfattning om skolkvalitén, samt hur nöjd studenten 

är med livet i skolan (Huebner, Ash & Laughlin, 2001; Baker et al., 2003; Manninen, 

2018; Persson, Haraldsson & Hagquist, 2015). Också Brunell (1993) väljer att 

framställa skoltrivsel i form av elevens subjektiva uppfattning om stämningen i skolan 

och menar också att de sociala relationerna, utöver elevernas uppfattningar om sig 

själva återspeglar skoltrivsel.  

Samdal et al. (1998) betonar i sin tur den emotionella aspekten och menar att skoltrivsel 

kan sammankopplas med de känslor som uppstår i samband skolgången, exempelvis 

glädje och belåtenhet.   
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Kari (1977) låter bli och definiera begreppet och framhäver istället dess 

multidimensionalitet genom att påpeka hur skoltrivsel består av komponenterna eleven, 

läraren, hemmet och skolmiljön. I likhet med Kari, menar Soininen (1989) att 

skoltrivsel inte kan förklaras på basen av enskilda faktorer. Istället anser Soininen att 

skolvälmående är beroende av diverse faktorer som är sammanknutna med eleven 

personligen (bland annat vännerna) men också omständigheterna runtomkring 

(exempelvis skolans fysiska utrymmen).  

Ovanstående exempel och beskrivningar markerar begreppets komplexitet. Det finns 

med andra ord flera olika sätt att närma sig begreppet, och många gånger är diverse 

element anknutna till varandra. Jag har valt att utgå från Anne Konus (2002) tolkning. I 

enlighet med Kari (1977) och Soininen (1989), påstår Konu att välmående i skolan är 

beroende av diverse delområden som indelas i: 1.skolans miljö, 2.sociala relationer, 

3.självförverkligande och 4. hälsa. Mallen är inspirerad och utvecklad från Eriks 

Allardts (1976) välmåendeteori, som tillsammans med Konus modell utgör studiens 

teoretiska referensram. Modellen beskrivs noggrannare i följande kapitel. Eftersom 

Konu betraktar skoltrivsel som avhängigt de sociala relationerna, som inbegripet lärar-

elevförhållandet och elevernas interaktion med varandra tolkar jag definitionen som 

anpassar med studien då studien fokuserar på dessa delområden. Då Allardts och Konus 

modeller fungerar som studiens teoretiska utgångspunkter, kändes det naturligt t att 

använda Konus tolkning.  

 

2.1.2 Skolklimat 
 

Skoltrivsel kan också tolkas och beskrivas som skolklimat. Skolklimat har länge 

intresserat forskare och pedagoger, men det är först under de tre senaste decennierna 

som undersökningar uppmärksammat vilka faktorer som skapar och formar skolklimatet 

(Cohen, 2013). Liksom fallet med skoltrivsel består skolklimat inte av några specifika 

komponenter. Fyra stycken huvudområden har trots allt identifierats genom omfattande 

granskningar av forskning och vetenskapliga artiklar. Dessa är: 1. säkerhet (t.ex. regler, 

social och fysisk säkerhet), 2. relationer (t.ex. lärar-elev, elev-elev), 3.  undervisning 

(t.ex. undervisningsmetoder) och 4. skolmiljön (t.ex. fysiska utrymmen) (Cohen et al., 

2009).  
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En frekvent utnyttjad definition kan hänvisas till de fyra delområdena. I det avseendet 

beskrivs skolklimat med hänsyn till elevers åsikter om livet i skolan. Detta återspeglas i 

skolans regler, interpersonella relationer, undervisningsmetoder, struktur och faciliteter 

(Sun & Royal, 2017; La Salle, Wang, Parris & Brown, 2017; Bradshaw, Koth, Thornton 

& Leaf, 2009; Thapa et al., 2013).  

I förbindelse med skolklimatets noterade effekt på skoltrivsel, har strategier utvecklats 

för att skapa stödjande och trygga skolor av UNICEF och utbildningsministerier 

(Thapa, Cohen, Guffey & Higgins-D’Alessandro, 2013). Trots skolklimatets betydelse 

existerar ändå ingen formell eller universell definition av begreppet, som är komplext 

och dynamiskt (La Salle, George, McCoach, Polk & Evanovich, 2018; Cohen et al, 

2009). I samband med forskares subjektiva åsikter och uppfattningar, växlar 

definitionerna från studie till studie (Bear, Chen, Xie, Yang, He & Huang, 2018).   

Det Nationella Skolklimatsrådet (2011) arbetar tillsammans med skolor och 

utbildningsministerier för att utveckla positiva skolklimat som ska understödja inlärning 

och skolframgång. Här avser man att ett positivt skolklimat reflekteras i de normer och 

värden som stödjer engagemang, utöver en social, emotionell och fysisk trygghet. 

Samtliga individer bör respekteras, och tillsammans arbetar man för en gemensam 

vision. I likhet med denna beskrivning, föreslår Cohen et al. (2009) att skolklimat 

utöver de fyra delområdena., kännetecknas av en gemensam delad skolvision som 

skolpersonalen tillsammans ska uppnå och verkställa.  Utifrån denna framställning har 

Zullig et al. (2011) identifierat fem övergripande gemensamma huvudelement för 

skolklimat: ordning och säkerhet, akademiska prestationer, sociala relationer, 

skolgemenskap och skolans faciliteter - med andra ord har en femte variabel, 

skolgemenskap lagts in. Eftersom studien behandlar klassrumsgemenskap betraktar jag 

ovanstående definition som kompatibel med studiens ändamål och tolkar således 

skolklimat från denna infallsvinkel. De sociala relationerna innebär i detta fall lärar-

elevförhållandet och beteendemönstret mellan eleverna, medan skolgemenskap 

behandlar klassrumssamhörigheten tillsammans med elevinteraktionen.  
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2.1.3 Klassrumsgemenskap 
 

Under skoltiden är det i klassrummet eleven spenderar majoriteten av sin tid. Av den 

anledningen är väsentligt att eleven tillbringar denna tid i ett klassrum som präglas av 

en stödjande social gemenskap, och ett positivt klassrumsklimat (Jacobsen, Christiansen 

& Jespersen, 2004; Persson & Svensson, 2017).   

Klassrummet består av diverse dimensioner. Generellt framställs ändå klassrummet som 

en psykologisk, social, fysisk, och teknologisk inlärningsmiljö.  Denna studie granskar 

begreppet med hänsyn till sociala aspekten som avser interaktionen och samarbetet 

mellan eleverna (Manninen, Burman, Koivunen, Kuittinen, Luukannel, Passi & Särkkä, 

2007). Utifrån den sociala infallsvinkeln framställs klassrumsgemenskap som något 

eleverna tillsammans skapar, varav en ideal samvaro kännetecknas av stöd och 

förtroende, och eleven tillsammans med klasskamraterna kan uttrycka sig själv 

(Sidelinger & Butterfield, 2010; Dwyer, Bingham, Carlson, Pribell, Cruz & Fus, 2004).  

Klassrumsgemenskap går hand i med begreppet skolgemenskap som framhäver hur, och 

till vilken grad lärare och klasskamrater respekterar, stödjer och bryr sig om varandra 

(Joyce & Early, 2014). Denna studie tolkar också klassrumsgemenskap från denna 

definition.  

Då omfattande forskning studerat hurudan lärar-elevinteraktion som främjar 

klassrumsgemenskapen har få, rentav inga granskat samma fenomen som berör 

elevernas samverkan med varandra. Detta trots att forskning bekräftar hur en stödjande 

klassrumsgemenskap korrelerar med skoltrivsel (Dwyer et al., 2004; Persson & 

Svensson, 2017). Elever som upplever en stark skolgemenskap uppvisar också färre 

symptom på depression, i jämförelse med de som upplever samhörigheten i skolan som 

svag (Joyce & Early. 2014). Faktum är att Dwyers et al. (2004) undersökning var den 

första som utförligare granskade fenomenet.  Då inga studier hade genomförts inleddes 

arbetet genom att 115 universitetsstudenter fick återge adjektiv som enligt dem 

beskriver klassrumsgemenskap. Baserat på svaren och litteratur på området kunde 

likertskalan Connected Classroom Climate Inventory (CCCI) utformas. Intervjuerna i 

denna studie har till en viss grad inspirerats av CCCI. Huvudresultaten från Dewey et 

als. (2004) undersökning beskrivs utförligare senare i kapitlet. 
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                 (Dwyer et al. 2004 Tabell 1)   

 

2.1.4 Lärar-elevförhållandet 
 

Det har länge observerats ett samband mellan lärar-elevförhållandet och skoltrivsel 

(Hamre & Pianta, 2006; Baker, 1999; Decker, Dona & Christenson, 2006; Zullig et al., 

2011; Konu, 2002; Klem & Connell, 2004; Baker, Grant & Morlock, 2008; Kim, Kim, 

lee, Spector & DeMeester, 2013). Läraren är en central person för eleven, och 

relationens kvalité påverkar också aspekter som berör elevens dagliga liv i skolan 

(Longobardi, Prino, Marengo & Settani, 2016), exempelvis elevens akademiska och 

sociala förmågor (Zullig et al., 2011; Baker el al., 2008).  

 

Flera studier bekräftar hur ett positivt lärar-elevförhållande kännetecknas av förståelse, 

omtanke, rättvisa och vänlighet. Ifall dessa förekommer är också chanserna större att 

eleven trivs bättre i skolan (Samdat el al., 1998; Hamre & Pianta, 2006). Konflikter och 

lärares ointresse gentemot eleven utmärker sämre förhållanden (Claessens, Tartwijk, 

Van der Want, Pennings, Verloop, Brok & Wubbels, 2017).   
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Relationen mellan eleven och läraren kan beskrivas som den anknytning som skapas 

mellan de två individerna i samband med den ömsesidiga kontakten (Claessens et al. 

2017).   

Också Wentzel (2012) menar att den reguljära kontakten mellan läraren och eleven 

kännetecknar förhållandet. Wentzel poängterar också att relationen är dynamisk i 

samband i samband med att relationen och behoven till läraren förändras med tiden. 

Förtroende och undervingens kvalité uppfattas som väsentliga attribut i förhållandet och 

kan förorsaka positiva och negativa upplevelser hos eleven.  

 

2.1.15 Robert Piantas modell  

 

Enormt mycket forskning har studerat och granskat relationerna mellan eleven och 

läraren. Efter en teoretisk genomgång noterades det hur flera forskare och skribenter 

hänvisade och refererade till en person, Robert Pianta. Han har doktorerat i 

specialpedagogik och är författare av tvåhundrafemtio artiklar, har skrivit femtio kapitel 

i böcker och gett ut tio böcker beträffande lärar-elev interaktionen i klassrummet 

(Reading Rockets, u.å). Baserat på hans kunskaper och erfarenheter har jag valt att utgå 

från hans beskrivningar och forskning om lärar-elevförhållanden.  

 

Pianta & Hamre (2006) menar att positiva lärar-elevförhållanden som främjar 

skoltrivsel kräver att läraren kan ge emotionellt stöd, är socialt sensitiv och utbildningen 

utmärks av en elev-fokuserad undervisning .                                                                        

Det emotionella stödet avser lärarens genuina intresse och engagemang för elevens 

skolgång och välbefinnande. Ett klassrum som präglas av en varm och omtänksam 

atmosfär utmärker också det emotionella stödet. Ifall läraren är förnedrande eller 

irriterad kommer ett negativt klimat formas mellan eleven och läraren.  Ytterligare ska 

en lärare kunna anpassa sig till eleven, och reagera på deras behov och signaler. Denna 

förmåga kallar Pianta och Hamre (2006) social sensitivitet. En lärare som i ett livligt 

klassrum fortfarande kan notera och identifiera elever som är ledsna eller behöver hjälp, 

uppfattas som socialt sensitiva. En sosialt sensitiv lärare kan också anpassa 

undervisningen till diverse humör och beteenden som påträffas i klassrummet. Detta 

fostrar dock snabb lyhördhet och en förmåga att kunna behandla mycket information 
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samtidigt.                                                                                                                            

Den elevfokuserade undervisningen beträffar interaktionen mellan eleven och lärare, 

med andra ord hur och till vilken grad läraren kommunicerar och interagerar med 

eleverna. I ett elevfokuserat klassrum får eleven delta i beslutsfattande och läraren 

beaktar studenternas tankar och åsikter. Även om det har observerats att elever i 

allmänhet föredrar denna undervisningsform framför ett lärar-fokuserat arbetssätt som 

präglas av kontroll och regler, i tillägg vagt intresse för elevernas mående kan det ändå 

variera beroende på ålder och undervisningens syfte (Pianta & Hamre, 2006). 

 

2.2 Erik Allardts välmåendemodell 
 

Studiens teoretiska fundament utgår från den finländske sociologen Erik Allardts 

välmåendeteori från år 1975. Teorin har formats utifrån nordisk välmåendeforskning 

och Allardts föreställningar om nordiskt välmående har utformats genom omfattande 

studier bedrivna på 1960-talet i Finland, Sverige, Norge och Danmark (Allardt, 1975).  

Allardt (1976) menar att välmående är ett tillstånd som uppstår när individens 

grundbehov tillfredsställs. Graden av välmående är ett resultat av hur väl grundbehoven 

har uppfyllts, och grundbehoven är oberoende av tid och rum. Allardt hänvisar också ett 

begreppssystem för att beskriva nordisk välmåendeforskning: Välmående-Lycka och 

Levnadsnivå - Livskvalitet. Lycka avser människans subjektiva upplevelser om sina 

egna lyckokänslor och är endast beroende av den grad individen känner sig lycklig. 

Lycka är därför också mer subjektivt än välmående. Levnadsnivån är beroende av 

graden av materiella ting, och genom dessa hjälpmedel kan individen själv påverka sina 

levnadsförhållanden. Däremot kan subjektiva behov relaterade till sociala relationer 

(livskvalitet) inte täckas med materiella resurser. Nivån på förnöjelsen avgörs istället 

genom de mänskliga relationerna. Till skillnad från andra teorier och modeller om 

välmående beaktade Allardt (1975) också de subjektiva behoven, något som inte hade 

gjorts tidigare (Allardt, 1976).  

Grundbehoven indelas grovt i tre kategorier: att ha, att älska och att vara. Samtliga 

kategorier kan ytterligare indelas i mindre komponenter.                                                                       

Att ha innefattar de nödvändiga fysiologiska grundbehoven som krävs för att människan 
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ska överleva, exempelvis kläder och mat. Detta behov har också en gräns som inte kan 

överskridas då ”Man inte kan vara mättare än mätt och friskare än frisk”- (Allardt, 1975 

s. 30)                                                                                                                                               

Att älska beskriver behoven förknippade med sociala relationer och längtan av att 

tillhöra en gemenskap.                                                                                                                        

Att vara utgör behovet för självförverkligande och personlig utveckling. För behoven att 

vara och att älska existerar dock ingen övregräns. 

Välmåendemodellen har kritiserats av bland annat Niemelä (2010) som lagt till ett 

fjärde behov: att göra. Niemelä menar att det finns ett behov hos individen att vara 

delaktig i samhället. Välmående är beroende av individens behov som beträffar hennes 

längtan att få uppvisa sina individuella förmågor i samhälleliga aktiviteter (Niemelä, 

2010).  

 

2.2.1 Anne Konus anpassning av Allardts teori  

 

Anne Konu (2002) har i sin doktorsavhandling studerat skolvälmående och faktorer som 

inverkar på skoltrivsel i Finland. I sin avhandling tillämpades Allardt (1976) 

välmåendemodell men omformades och anpassades utifrån skolvardagen och elevernas 

perspektiv, med hjälp av litteratur om skolförhållanden och skolhälsa.  

Konu (2002) menar att skoltrivsel är avhängigt av fyra delområden: skolförhållanden 

(att ha), sociala relationer (att älska) och möjligheter till självförverkligande (att vara). 

Konu inlade även det fjärde delområdet hälsa. Jag har dock valt att utelämna 

komponenten i samband med att studien koncentrerar sig på de psykosociala 

relationerna (att älska) som i denna studie avser lärar-elevförhållandet och 

kamratrelationerna . Av den anledningen uppfattar jag komponenten som obefogad för 

studiens syfte och frågeställning.                        

Med hänsyn till Konus (2002) modell avser de fysiska förhållandena skolbyggnaden, 

klassrummet och mat. De sociala relationerna innefattar gruppsamhörighet, skolklimat, 

elev-lärarförhållandet och elevrelationerna. Självförverkligande innebär att eleven får 

vara med och påverka och bestämma i skolan. Eleven erbjuds också handledning och 

regelbunden återkoppling från läraren.  
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(Konu, 2002 Tabell 2)  

I takt med att Konu granskat vilka faktorer som påverkar på skoltrivsel, och Allardts 

modell (1967) visat sig vara anpassar vid forskning av barn och ungas välmående 

(Puroila, Estola, & Syrjälä, 2012) har jag valt och tillämpa Konus modell som studiens 

teoretiska referensram.  

 

2.3 Studiens frågeställningar 
 

Inspirerad av Anne Konus (2002) modell om faktorer relaterade till skoltrivsel, 

uppfattar och tolkar denna studie skoltrivsel avhängigt av de psykosociala relationerna 

som  inbegriper lärar-elevförhållandet och elev-elevinteraktionen i klassrummet. Det är 

speciellt det svaga och problematiska lärar-elevförhållandet som utmärker finländska 

elevers vantrivsel i skolan (Linnakylä, 1997). Av den orsaken menar jag att det kan vara 

intressant och utförligare granska på vilket sätt läraren påverkar elevernas välbefinnande 

i skolan.                                                                                                                                       

Det andra fokusområdet, elev-elevinteraktionen tillåter mig att studera det sociala 

samspelet som påverkar klassrumsgemenskapen. I samband med att 
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klassrumsgemenskap korrelerar med skoltrivsel och studien granskar vilka faktorer som 

påverkas skoltrivsel menar jag att området är förenlig med syfte (Dwyer al. 2004)  

Som stöd för studien har det formulerats tre forskningsfrågor:  

 

1. Vilka faktorer påverkar enligt eleverna skoltrivsel?  

2. På vilket sätt påverkar elev-elevinteraktion den sociala gemenskapen i klassrummet?  

3. På vilket  sätt påverkar lärar-elevförhållandet elevernas skoltrivsel?  

Gemensamt för samtliga forskningsområden är synligheten av den relationella 

pedagogiken. Synsättet betraktar utbildning med förhållandet i fokus, varav relationen 

mellan läraren och eleven uppfattas som centralt, men också förhållandet mellan 

exempelvis eleverna tas i beaktande. Utbildning och inlärning uppfattas och beskrivs 

från det relationella perspektivet, och inlärning anses således inträffa kollektivt och 

mellan individer (Aspelin & Persson, 2013).  

 

2.4 Tidigare forskning 

  
Ur Karis (1977), Brunells (1993), Vepsäläinens (1980), Samdals et al. (1998) och 

Konus (2002) studier framkom det att de sociala relationerna, varav förhållandet till 

lärarna och relationerna till klasskamraterna bidrog starkast till elevernas skoltrivsel. 

Jouko Kari (1977) var den första i Finland som studerade skoltrivsel och det noterades 

att lärarna och skolkamraterna relativt jämlikt (ca.30 %) bidrog till elevernas välmående 

i skolan. En tredje faktor var eleven själv (30%).  Kerttu Vepsäläinens (1980), som 

granskat skoltrivsel och dess koppling till skolmotivation noterade att 74 % upplevde 

skolkamraterna som den centralaste faktorn medan 36 % nämnde lärarna. En relativt 

liten andel beskrev också skolans fysiska utrymmen som en bidragande komponent. I 

forskning framställd av Samdal et al. (1998) framkom också att förhållandet till lärarna 

var det centralaste för elevernas välbefinnande i skolan, varav de viktigaste variablerna 

var att lärarna är rättvisa och stöttande. Eleverna ansåg också att det är viktigt att de 

känner sig trygga i skolan. Konus (2002) studie bekräftade att sociala relationer 

inverkade mest på skoltrivsel, medan fysiska förhållandena hade minst effekt.  
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Linnakylä (1993) studerade skoltrivsel på 90-talet och tog även i beaktade elevernas 

socioekonomiska bakgrund i sin studie. Utöver lärar-elevaspekten noterade hon att 

skolans fysiska läge också påverkade elevernas välmående.  

Det är speciellt elevernas relation till lärarna som är häpnadsväckande dåligt i Finland 

(Linnakylä & Malin; 1997; Linnakylä & Malin; 2008; Yoon & Järvinen; 2012). Studier 

bekräftar regelbundet svaga och problematiska elev-lärarförhållanden i landet  (Harinen 

& Halme, 2012). Det är främst det upplevda ointresset för elevernas välmående som 

uppfattas som bekymmersamt (Linnakylä & Malin, 1997). I en rapport sammanställd av 

Institutet av Hälsa och Välfärd mellan år 2010 - 2011 uppgav mindre än hälften av 

eleverna att lärarna är intresserade för deras välbefinnande. Också i PISA 2009 

rapporterades det hur 50 % av finländska eleverna upplevde att lärarna lyssnar och bryr 

sig om dem. Det är dock nödvändigt att påpeka hur situationen har blivit betydligt 

bättre. I samma PISA undersökning framträdde det nämligen att majoriteten av eleverna 

är positivt inställda till sina relationer med lärarna (Sulkunen & Välijärvi, 2012).  

Eleverna i Karis (1977) studie påpekade att en central variabel för lärar-elevförhållandet 

är att lärarna lyssnar och är intresserade av dem. Eleverna i Brunells (1993) studie 

uppgav hur en rättvis behandling av eleverna är viktigast. Hannus-Gullmets (1983) 

noterade i sin tur studie hur dålig undervisning uppfattades påverka skoltrivseln 

negativt.  

Eftersom denna studie granskar finlandssvenska elevers uppfattningar om skoltrivsel 

kan det vara värt med en kort kartläggning över hur situationen ser ut i de 

svenskspråkiga skolorna i Finland. Resultaten från Brunells studie (1993) bekräftar att 

skoltrivsel i den finlandssvenska skolan är generellt sett lite bättre i jämförelse med den 

finskspråkiga skolan. Det finns trots allt en hel del utrymme för förbättring, endast 

varannan elev ansåg sig trivas i skolan och ca. en femtedel av eleverna uttryckte någon 

form av vantrivsel. Förhållandet till lärarna var den största bidragande faktorn till 

elevernas skoltrivsel som tätt efterföljdes av relationerna till klasskamraterna. 

Majoriteten av eleverna hade en god relation till sina lärare och man ansåg att det 

viktigaste är att lärarna behandlar dem rättvist.   

Beträffande elevinteraktionen som främjar klassrumsgemenskapen observerades det i 

Dwyers et al. studie (2004) hur småprat, respekt, skratt och vänlighet bidrog starkast till 
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klassrumsgemenskapen. Vice versa visade det sig att icke-fördömande beteende, 

sympati och komplimanger bidrog minst. Glaser & Bingham (2009) identifierade 3 

liknande kategorier med hjälp av Dwyers et als. (2009) utarbetade CCCI: vänlighet, 

ärlighet och stödjande beteende.  
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3. Forskningsmetod 

 

Till följande redovisas studiens forskningsmetodiska utgångspunkter. Inledningsvis 

presenteras urvalsprocessen och studiens forskningsansats. Till följande redogörs 

datainsamlingsprocessen och analysmetoden. Kapitlet avslutas med framställningar om 

hur studiens de etiska riktlinjerna och trovärdigheten har uppfyllts.  

 

3.1 Urval  
 

I början av maj kontaktade skribenten per mail, fyra svenskspråkiga gymnasier i Södra 

Finland och ansökte om forskningslov. En av fyra rektorer svarade jakande på 

forskningslovet och således föll valet på denna skola. Det visade sig dock vara tämligen 

svårt och få eleverna ombord. Endast 1 av 25 stycken svarade jakande på mailet. 

Samtliga övriga svarade inte överhuvudtaget. På grund av detta föreslog rektorn att 

elever på plats tillfrågas om de vill delta och följaktligen blev det tillvägagångssätt. 

Tillsammans med rektorn gick vi till en pågående lektion varav studiens syfte och 

intervjuns tillvägagångssätt beskrevs för eleverna. 5 elever ställde upp och det totala 

antalet för fokusgruppintervjun blev därmed sex elever, fem pojkar och en flicka. 

Samtliga elever är 18 år gamla och går på andra året i gymnasiet.  

Valet av skolan och respondenterna har således varit ett bekvämlighetsurval. Liksom 

namnet antyder utnyttjas urvalsstrategin när det finns ont om tid och man ”tar det man 

får” (Trost, 2005). Bekvämlighetsurval utnyttjas i allmänhet när de praktiska kriterierna 

avgör, exempelvis lättillgänglighet av respondenter och plats för datainsamlingen 

(Etikan, Musa & Alkassm, 2016). Metoden är billig och effektiv, och följaktligen också 

en av de mest utnyttjade inom kvalitativ forskning (Patton, 1989). Trots populariteten 

rekommenderas inte metoden, som anses vara både partisk och ovetenskaplig i samband 

med att urvalsprocessens självselektion gör att resultaten inte kan generaliseras (Etikan  

et al., 2016). Jag upplever inte metodens nackdelar ändå som ett hinder, då 

målsättningen inte är att erhålla generaliserbara resultat- enbart elevernas subjektiva 

åsikter och erfarenheter är av intresse. Det bör tilläggas att elevernas åldrar har tagits i 

beaktande i urvalsprocessen eftersom minderåriga i allmänhet behöver ett godkännande 
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från sina föräldrar för deltagande i vetenskaplig forskning (Kvale, 1997). Processen kan 

ta lång tid, och uttrycket ”tid är dyrbart” kunde inte ha beskrivit situationen bättre. 

Skolan skulle stänga för sommarlov i början av juni och med anledning till tidspressen 

beslöt jag att utföra intervjun med enbart myndiga elever.  

 

3.2 Den fenomenologiska forskningsansatsen  
 

Fenomenologin utvecklades under 1900-talet av Edmund Husserl. Vetenskapsfilosofins 

fundament bottnar i studerandet av individens upplevda erfarenheter och hur människan 

varsebliver verkligheten. Enligt Husserl behöver inte kunskap behöver verifieras av 

teorier för att kunna klassas som vetenskaplig och att forskning därför kan tillämpas 

genom andra metoder (Gallagher, 2012).                                                                                                         

Fenomenologin prövar att förklara och förstå hur världen uppenbarar sig för individen. 

Det filosofiska perspektivet framträder tydligt i samband med att den fenomenologiska 

forskaren inte är intresserad av hur verkligheten sanningsenligt ter sig eftersom 

”verkligheten” utgörs av individens perceptioner och upplevelser. Det är genom 

medvetandet individen förstår och får tillgång till verkligheten (Smith, 2016; Gallagher 

2012).   

Husserls föreställningar har inspirerat flera andra, vilket gjort att flera inriktningar inom 

fenomenologin har utarbetats och utvecklats under årens lopp. Det finns med andra ord 

ingen entydig inriktning för metodologin (Smith, 2016).  Från att först berört individens 

medvetande och upplevelser, expanderades fenomenologin vidare av Heidegger som 

inkluderade den mänskliga livsvärlden för att sedan omfattas av den mänskliga 

handlingen av Sartre. Fenomenologins grundtanke är huvudsakligen att förstå vad och 

hur ting uppträder hos individen, samt erhålla en mångfaldig beskrivning om 

uppfattningar som framträder i individens livsvärld (Kvale, 1997).  

Till skillnad från fenomenografin vars huvudsakliga syfte är att beskriva variationerna 

av individers uppfattningar och erfarenheter, prövar det fenomenologiska perspektivet 

att förstå fenomenets essens, samt vad de upplevda formerna eventuellt har gemensamt 

(Persson, 2006). I samband med det, har jag valt en fenomenologisk ansats eftersom jag 

prövar och erhålla en enhetlig bild av elevernas uppfattningar om faktorer som inverkar 

på skoltrivseln. Jag är följaktligen inte intresserad av variationer eller skillnader i 



 

18 

 

svaren, snarare prövar jag att kartlägga en relativt enhetlig bild av ämnet genom att 

erhålla information om elevernas perceptioner och upplevelser kring det studerade 

temat.  

 

3.3 Datainsamling  

 
Till följande beskrivs datainsamlingsmetoden som har tillämpats med hjälp av en 

fokusgruppintervju, varpå en intervjuguide applicerades som underlag.  

 

3.3.1 Fokusgruppintervju  
 

Datamaterialet har samlats in genom en fokusgruppintervju. I en fokusgruppintervju 

samlas runt sex till tolv individer, som tillsammans ska diskutera ett specifikt ämne eller 

tema. Kännetecknande för denna intervju är att gruppmedlemmarna delar något 

gemensamt, exempelvis en händelse, ett begrepp eller ett intresse (Morgan, 1997),                     

i detta fall faktorer relaterade till skoltrivsel. Den gemensamma komponenten utgör 

också inriktningen för intervjun. Tillsammans i en relativt homogen grupp undersöks 

respondenternas erfarenheter, attityder känslor och åsikter om det studerade fenomenet 

som skapas i den sociala interaktionen (Vaughn, Schumm & Sinagub, 1996). Syftet med 

kvalitativa intervjuer är att erhålla en djupare förståelse av människors känslor, 

erfarenheter och förhoppningar (Kvale, 1997). I takt med att syftet är att från ett 

elevperspektiv är att erhålla en djupare förståelse för vad som inverkar på skoltrivsel, 

resonerar jag intervjun som den lämpligaste undersökningsmetoden..  

Fokusgruppintervjun inträffade i ett tomt klassrum där vi i en cirkel satt bredvid 

varandra. Trost (2005) menar att en passande intervjuplats är lugn och trygg, och 

således kändes ett bekant och ostört klassrum som ett lägligt utrymme. Inledningsvis 

introducerade intervjuaren sig själv och sin bakgrund, varpå intervjupersonerna 

repeterade proceduren.  

Gruppinteraktionen är ett annat utmärkande drag för fokusgruppintervjuer, som kan ge  

intervjuaren djupgående data om dynamiken och gemenskapen i gruppen (Farnsworth 

& Boon, 2010). Myers och Macnaghten (1999) beskriver hur den observerbara och 
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vardagliga kommunikationen mellan respondenterna, t.ex. skämt och strider ger tillgång 

till information som inte påtagas i individuella intervjuer. Farnsworth och Boon (2010) 

menar också hur den alldagliga interaktionen tenderar att avslöja mer om individers 

uppfattningar och attityder än någon annan datainsamlingsmetod. De beskriver också 

hur gruppdynamiken kan bestyrka eller forma materialet från datainsamlingen. 

Farnsworth och Boon påstår till och med att det är intervjuarens skyldighet att observera 

diskussionerna mellan respondenterna. Eftersom ett av studiens områden behandlar 

klassrumsgemenskap och elev-elev interaktion förefaller fokusgruppintervjun som ett 

självklart val. Metoden gör det möjligt att studera hur eleverna interagerar med varandra 

i hopp om att ge studien bredare och tillförlitligare information angående dynamiken 

och gemenskapen i skolan och klassrummet.                                                                                                                    

 En annan fördel med fokusgruppintervjuer är dess interaktiva effekt, i och med att 

deltagarna initierar fram reaktioner och diskussioner hos varandra - information som 

eventuellt inte hade upptäckts vid individuella intervjuer (Stewart el al., 2007). Till följd 

av detta har metoden blivit populär när ungdomar ska intervjuas (Daley, 2013). I hopp 

om att få eleverna att vidga sina vyer och inspireras av varandra, beslöt jag mig för att 

utföra fokusgruppintervjun.  

Naturligtvis har metoden också sina begränsningar. Ett av dem är svårigheten med 

ungdomar som målgrupp. Utmärkande för tonåringar är det starka bekräftelse-och 

konformitetsbehovet som kan påverka datamaterialets kvalité. Speciellt utmanande blir 

det att få eleverna och öppna upp sig om känsligare ämnen (Norris, Aroian & Warren, 

2012). Utfrågandet av känsligare ämnen har tagits i beaktande under intervjun. I 

samband med att de känsligare frågorna ställdes, påpekade jag också att man inte är 

tvungen att svara om man inte önskar eller vill.  

 

 

 

3.3.2 Intervjuguiden  
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Vid planeringen och utformandet av intervjun och intervjufrågorna har intervjuguiden 

fungerat som stöd. Intervjuguiden är ingen handbok om hur intervjun ska utföras, men 

bör innehålla de teman och områden som intervjun ska behandla (Stewart et al. 2007). 

Sveningsson, Lövheim och Bergqvist (2003) beskriver guiden som en minneslista, vars 

uppgift är att se till att specifika frågor och ämnen erhålls under samtalets gång.  

Utarbetandet av intervjufrågorna utgör ett kritiskt skede beträffande intervjuns    

kvalitet då välformulerade frågor bidrar till djupa diskussioner mellan 

respondenterna (Patton, 1983). Med hänsyn till fokusgruppintervjun och 

intervjuguiden menar Stewart el al., (2007) att frågorna ej bör vara för 

strukturerade, och föreslår att intervjun inleds med öppna och ostrukturerade frågor 

för att sedan avslutas med specifika frågor. Jag har till stor del följt Stewarts 

anvisningar och därmed har frågorna i fokusgruppintervjun präglats av en relativt 

ostrukturerad grund, varav intervjun påbörjats med de generella frågorna och 

avrundats tillsammans med de strukturerade punkterna.  

Intervjuguiden uppfattas som lämplig i fokusgruppintervjuer, eftersom den möjliggör 

respondenternas perspektiv och erfarenheter att framträd, vilket  främjar en livlig och 

innehållsrik diskussion.  Frågorna i intervjuguiden kan ställas i vilken ordning som helst 

och intervjuaren kan när som helst inleda en konversation eller ställa spontana frågor. 

Intervjun uppfattas således mer eller mindre som ett samtal mellan intervjuaren och i 

detta fall, eleverna. Detta uppfattas även som en av fördelarna i samband med att guiden 

underlättar framträdandet av respondenternas åsikter och erfarenheter (Patton, 1983). 

Eftersom studien undersöker elevernas subjektiva tankar om vad som påverkar 

skoltrivsel resoneras jag intervjuguiden som lämplig med studiens ändamål, i hopp om 

att få till en djup och innehållsrik diskussion i gruppen var deltagarnas tankar och 

åsikter tydligt framträder.                                                                                                          

I samband med de ostrukturerade intervjufrågorna följde intervjun ett ostrukturerat 

tillvägagångssätt som tillåter gruppdiskussion och respondenternas åsikter att framträda, 

snarare än att intervjupersonerna ”påtvingas” styrande frågor. Intervjustilen kan således 

frambringa en innehållsrik diskussion och interaktion mellan respondenterna (Stewart et 

al., 2007).  Eleverna skötte en stor del av diskussionen som flöt på naturligt och 

spontant. Intervjun varade runt en timme.   
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3.4 Innehållsanalys 

  

Datamaterialet har analyserats genom en kvalitativ konventionell innehållsanalys och 

metoden kan delas in i två huvudinriktningar: den kvantitativa inriktningen och den 

kvalitativa inriktningen. Den förstnämnda tillämpas normalt i mediaforskning medan 

den kvalitativa är vanlig inom pedagogik och sjukvård (Graneheim & Lundman, 2004). 

Det förekommer flera olika typer av den kvalitativa innehållsanalysen. Som stöd för 

denna studie har jag valt att tillämpa den konventionella innehållsanalysen med en 

induktiv ansats.  

I en konventionell innehållsanalys studerar olika former av kommunikation, varav fokus 

centreras på kontexten och dess betydelse. Materialet granskas systematiskt och 

konsekvent. Genom en subjektiv tolkning av innehållet identifieras, kodas och 

kategoriseras likartade teman och mönster. Det studerade dokumenten kan i princip vara 

all form av verbal kommunikation, exempelvis böcker, artiklar, brev, intervjuer och 

diskussioner (Hsieh & Shannon, 2005).                                                                                                         

Grovt indelat existerar två tillvägagångssätt för innehållsanalys: en induktiv och en 

deduktiv metod. I kvalitativ forskning och ostrukturerade intervjuer, är det vanligare 

med den induktiva metoden (Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, Utriainen & Kyngäs, 

2014).  Här strävar att på egen hand forma en teoretisk helhetsbild av texten och låter 

varken tidigare teori eller förutfattade kategorier styra arbetet. Istället formas 

kategorierna i samband med en genomgång av texten. I en deduktiv ansats prövar 

forskaren att bekräfta eller utveckla en existerande teori med  hjälp av teori eller 

forskning.                                    

Syftet med innehållsanalys är att skapa en djupare förståelse och kunskap om det 

studerade fenomenet (Hsieh & Shannon, 2005). Eftersom jag prövar att förstå skotrivsel 

från elevernas perspektiv, betraktar jag analysmetoden som lämplig för denna studie.  

 

3.4.1 Analysprocessen  
 

Tuomi och Sarajärvis (2009) beskriver hur den induktiva innehållsanalysprocessen 

utgörs av tre faser: 1. reducering 2. gruppering och 3. abstrahering.  
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I den första fasen läses materialet igenom för att forskaren ska få en överblick och 

helhetskänsla av dokumentet. I samma veva sorteras det obefintliga materialet men 

hänsyn till frågeställningen bort. De uttryck och meningar, eller meningsbärande 

enheter som även uppfattas som relevanta för forskningssyftet plockas ut och kodas 

(Miles & Huberman, 1994).  

I grupperingsfasen granskas noggrant de meningsbärande enheterna för att finna lik-och 

olikheter. Begrepp med likartad innebörd grupperas sedan till underkategorier och 

teman och materialet kondenseras när meningar och uttryck inplaceras i diverse 

underkategorier.   

I den tredje och avslutande fasen abstraheras och tolkas informationen som uppfattas 

som betydande för studien till teoretiska begrepp och tidigare forskning. De 

sammanhängande underkategorierna slås ihop och bildas till överkategorier som 

namnges med teoretiska begrepp.  

Arbetet pågår ända tills samtliga frågeställning (ar) har besvarats. Resultaten presenteras 

tillsammans med exempelvis citat, underkategorier eller teman (Tuomi & Sarajärvi, 

2009).  

 

Jag inledde analysprocessen genom att läsa igenom den transkriberade intervjun i flera 

omgångar för att skapa mig en överblick av materialet. Intervjun transkriberades ord för 

ord då ungdomar tenderar att utnyttja mycket slang i sitt språk. För att inte gå miste om 

relevant eller betydelsefull information valde jag därför att transkribera materialet 

ordagrant. Jag har också valt att behålla finska ord i citaten för att skapa en så realistisk 

bild av situationen som möjligt. Orden har således översätts med parenteser direkt efter 

det finska ordet.                                                                                                                              

I nästa sked identifierades de meningsbärande enheterna, i form av termer och citat som 

jag upplevde relevanta för studiens syfte och forskningsfrågor. I analysskedet för 

fokusgruppintervjuer prövar forskaren att generalisera resultaten med att söka termer 

och svar som ”de flesta” och ”majoriteten” för att kunna skapa en tämligen homogen 

bild av materialet. Detta är också relevant när grupperna är relativt homogena, vilket 

gällde i detta fall (Stewart et al., 2007).  I enlighet med Tuomis och Sarajärvi (2009) 

anvisningar, understreckades och kodades dessa med olika färger i ett Word-dokument. 

Uttrycken med likartad innebörd indelades sedan i underkategorier som jag identifierade 
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med namn. Underkategorierna som täckte samma område identifierades och formades 

sedan till överkategorier.  

Resultaten beskrivs tillsammans med citat, underkategorier och beskrivningar i följande 

kapitel.  

 

3.5 Studiens trovärdighet  
 

Trovärdighet anses som en av de största utmaningarna med kvalitativa studier och 

intervjuer (Trost, 2005). Den subjektiva tolkningen som är utmärkande för kvalitativ 

forskning uppfattas som utmanande och problematiskt, och följaktligen mottar 

metodologin regelbundet kritik för sin präglande subjektiva evaluering (Patton, 1989). 

Subjektiviteten uppfattas som problematisk eftersom intervjuarens egna åsikter och 

ställningstaganden riskerar att påverka materialet och dess tillförlitlighet. Konsten att 

förhålla sig fullständigt objektiv under forskningsprocessen är trots allt orealistisk. 

Forskaren ska ändå ständigt sträva efter objektivitet och pröva undgå att subjektiva 

tankar och åsikter styr intervjun och studiens händelseförlopp (Trost, 2005).               

Också Kvale (1997) framhäver vikten av trovärdighet, och beskriver i förbindelse med 

det reliabiliteten och validiteten som Kvale menar bör beaktas under hela 

forskningsprocessen. Reliabiliteten eller tillförlighet avser forskningsresultatens 

stabilitet. Detta innebär att resultaten ska vara konsista, varav det ideala är att resultaten 

från en mätning ger samma resultat vid en upprepad studie (Trost, 2005). Trost menar 

ändå att detta är omöjligt eftersom individen konstant upplever nya saker och således 

förändrar hens föreställningsvärld, och därför kan resultaten yttra sig annorlunda i ett 

senare skede. Kvale (1997) poängterar hur intervjuns kvalité och analysmetod kan 

påverka studiens tillförlighet, och för att främja en objektiv och tillförlitlig studie 

planerades och utformades intervjuguiden vars intervjufrågor är tämligen öppna. 

Stewart et al., (2007) menar att strukturerade frågor har en tendens och styra både svar 

och intervjun i en specifik riktning, något jag ville undvika eftersom det är elevernas 

föreställningar jag är intresserad av.   

Validiteten hänvisar huruvida, samt vilken grad studien undersöker vad den är avsedd 

att undersöka. Detta kan bestyrkas genom att forskaren regelbundet och kritiskt 

kontrollerar, ifrågasätter och teoretiserar erhållet data (Kvale, 1997). Beträffande 
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kontrololleringen av materialet existerar diverse sätt att testa studiens validitet, bland 

annat: triangulering (datamaterial insamlas genom olika metoder), kontroll av urval och 

uteslutning av felaktiga tolkningar (Kvale, 1997).    

För att säkerställa studiens validitet, genomfördes en pilotsintervju tillsammans med en 

person som inte var medveten om studiens syfte. Pilotintervjun genomfördes för att 

testa intervjuguidens relevans och tillämpbarhet. Efter avklarad intervju 

omformulerades intervjuguiden en aning och två frågor lades till.  

Ytterligare menar jag att fokusgruppintervjun och observationerna till en viss grad 

främjar validiteten eftersom det tillåter mig att observera gruppinteraktionen mellan 

eleverna. Respekterar man varandra, låter man andra prata till punkt, är eleverna 

trevliga mot varandra? Allt detta kan observeras. Trots att det baserat på intervjuarens 

subjektiva tolkning tillåter det mig att jämföra resultaten med observationerna. Eleverna 

kan påstå att respekt bidrar till klassrumsgemenskap, men respekterar exempelvis 

eleverna varandra under intervjun, och i så fall hur?  

För att ytterligare försäkra en innehållsrik och tillförlitlig intervju har intervjun 

tillämpas på skribentens modersmål för att språkliga missförstånd inte förekommer, 

men också så att intervjuaren smidigt och utan svårigheter kan styra och utföra 

diskussionen.                                        

 

3.6. Etiska riktlinjer 
 

I enlighet med de forskningsetiska principerna bör fyra etiska principer följas för att 

studien ska uppfattas som etiskt vetenskaplig (Vetenskapsrådet, 1990).                                                                 

Informationskravet innebär att studiens syfte och tillvägagångssätt informeras till 

deltagarna.  Samtyckekravet betyder att undersökningspersonerna bör själv avgöra om 

de vill delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet beskriver att data som identifierar 

respondenterna inte får publiceras. Informationen ska även förvaras så att ingen 

utomstående har tillgång till informationen. Ifall överlåtande av uppgifter trots allt är 

nödvändigt behöver deltagarna överlämna ett skriftligt samtycke för redovisning av 

informationen. Det fjärde och sista nyttjandekravet kräver att det insamlade 

datamaterialet endast används för studiens ändamål (Sveningsson et al. 2003).  
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Samtliga ovannämnda etiska principer har följts i studien. Tre veckor före 

datainsamlingen utskickades ett mail genom skolsekreteraren till eleverna var studiens 

syfte och intervjuns tillvägagångssätt framgick. I brevet beskrevs också att elevernas 

eller skolans namn inte publiceras i studien, i tillägg att de personliga uppgifterna inte 

överlåts till någon utomstående. Jag informerade också att deltagande är frivilligt och 

man i vilket skede som helst har rätt att dra sig ur intervjun och undersökningen. 

Eftersom samtliga elever var myndiga behövdes inte samtycke från deras föräldrar. 

Däremot krävdes forskningslov från rektorn och kommunen. För att garantera 

anonymiteten har eleverna och skolan getts fiktiva namn. Datamaterialet kommer 

uteslutande att utnyttjas för studiens ändamål. Liksom Kvale (1997) påpekar följer de 

etiska riktlinjerna med under hela forskningsprocessen och således har den etiska 

reflektionen funnits med ända från början av undersökningsförloppet.  

 

.  

 
 



 

26 

 

4. Resultat och analys  

 

Till följande presenteras empirin och analysen från intervjun. Datat presenteras 

tillsammans med forskningsfrågorna och beskrivs med kategorier, text och citat. Citaten 

innehåller finska ord som översätts med parentes efter det finska begreppet. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av empirin. För att garantera anonymiteten har 

personerna getts fiktiva namn.  

 

4.1.Vilka faktorer påverkar enligt eleverna skoltrivsel? 

  
I detta stycke presenteras empirin beträffande den första forskningsfrågan som indelas i 

kategorierna skolförhållanden, de sociala relationerna och återkoppling av lärare.  

 

4.1.1 Skolförhållanden   
 

Större Skolutrymmen 

 

Casper, Mats och Mikko menade att skolans storlek är för liten för tre årskurser. 

Storleken på klassrummen uppfattades som okej, det var snarare korridoren och övriga 

allmänna utrymmen som upplevdes vara för små. I tillägg önskades en större skolgård 

som i nuläget delas med högstadieeleverna. De gemensamma utrymmena med 

högstadiet uppfattades också som tämligen problematiskt i samband med att det blir 

svårt för eleverna att rymmas i skolan.   

Casper förklarade hur han ofta är tvungen att stå eller sitta på golvet då det inte finns 

tillräckligt med soffor i korridoren. Mats berättade om en incident då han var tvungen 

att gå ut för att andas frisk luft när antalet elever som knuffades i korridoren orsakade 

dåligt luft.  

 



 

27 

 

”Alltså storleken påverkar nog min trivsel åtminstone. Den här skolan är bara 

helt för helt liten, det är liksom jätte ofta man måste stå eller sitta på golvet för 

att det bara inte finns plats” (Casper)  

 

Också Mikko ansåg att skolans utrymmen är för små men beskrev att situationen är 

bättre nuförtiden då årskurs tre redan har ”slutat” skolan. För att förstå citatet bör det 

tilläggas att undervisning och kurser för elever i årskurs tre (kallas abiturienter eller på 

talspråk, abin) avslutas i februari i Finland. Mikko poängterade ytterligare att de små 

lokaliteterna påverkar hur roligt det är i skolan. Som exempel nämnde han hur han och 

hans klasskamrater sällan har möjlighet att spela fotboll, eftersom de delar skolgård med 

högstadieeleverna som hinner reservera planen före dem.  

 

”Nu går det ju helt bra nu när abina är veke (borta) men sen på hösten igen när 

alla är tillbaka är det nog bara helt för trångt. [...] nog inverkar det ju på hur 

roligt det är här, nu kan vi aldrig spela fotboll mera för högstadiet har rast före 

och de har alltid tagit planen för oss.” (Mikko)  

 

 

Skolans läge  

 

Gymnasiet ligger en bit bort från centrum. Detta hade en effekt på elevernas skoltrivsel.                                   

Mats och Carolina var ense om att situationen är irriterade i samband med att det 

hindrar dem från att snabbt åka till butiken och köpa något smått att äta, vilket de gärna 

skulle göra då de ansåg skolmaten som dålig. Emil var den enda som bor i en stad som 

inte ligger i samma ort som skolan. Han upplevde skolans ”dåliga” läge som jobbigt då 

förbindelserna till skolan är dåliga.  

 

”Alltså det tar en och en halv timme för mig och komma hit, det är sjukt 

jobbigt. Jag gillar ju att vara här men att åka av och är nog mindre roligt [...] det 

påverkar min trivsel på sättet att jag bara är trött hela tiden, jag fundera nog en 

tid på att byta skola men nu är det bara ett halvt år kvar så nu klarar jag det 

ändå” 
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Skolmaten  

 

Maten i skolan beskrevs av Carolina som mycket dålig. Hon menade att det påverkar 

hennes skoltrivsel i den bemärkelsen att hon inte har tillräckligt mycket energi i skolan. 

Hon uppgav också att hon ofta drabbas av huvudvärk i slutet av dagen, då hon till följd 

av den dåliga maten inte ätit tillräckligt.                                                                                                  

De övriga nämnde inte specifikt skolmaten men däremot uppgav alla fem, hur en 

automat för dryck och snacks skulle bidra till starkare välbefinnande i skolan. I likhet 

med Carolina påpekade att de bättre skulle orka bättre med skolarbetet och 

undervisningen då. Frank var den enda som inte önskade något sött men gärna hade sett 

att skolan serverade frukt. eller något annat hälsosammare mellanmål för att orka med 

de sista lektionerna på eftermiddagen. Kategorin kan i likhet med skolans läge 

sammankopplas med elevernas känslor av energi, i takt med att bättre skolmat leder till 

att eleverna har mer energi i skolan.  

 

4.1.2 De sociala relationerna  
 

Eleverna var överens om att den sociala komponenten är central med tanke på deras 

trivsel i skolan. Vännerna ansågs ha en viktig betydelse av flera olika anledningar. 

Carolina menade att kamraterna utgör ett stöd i skolvardagen. Det är till dem man går 

om man har en dålig dag eller behöver tröst och uppmuntran om en skoluppgift gått 

dåligt. Vännerna uppfattades i den bemärkelsen ha en tröstande och stödjande roll. 

 

 ”Nog påverkar kompisarna hur jag trivs...alltså inte bara hur jag trivs i skolan 

men sådär i allmänhet. Just om man har en dålig dag och typ bara behöver 

ventilera sig om provet har gått dåligt så är det nog till kaverina (kompisar) jag 

går till för de kan typ trösta eller uppmuntra mig och då känns genast allting 

mycket bättre.” 

 

I enlighet med Carolina var pojkarna samstämmiga om att vännerna bidrar till ökad 

skoltrivsel. Emil framhävde att skolan för honom jämbördigt är en akademisk och social 

plats, i den bemärkelsen att man i skolan socialiserar sig och träffar vänner. Emil spelar 

ishockey som upptar mycket av hans fritid. Av den anledningen är skolan ett viktigt 
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socialt utrymme för honom eftersom han i skolan kan och hinner umgås med 

klasskamraterna.  

 

”Jo alltså vännerna är jätteviktiga för att man ska trivas...inte skulle de ju vara 

nån point och vara i skolan annars. Just när jag spelar lätkä (ishockey) så har 

jag inte mycket tid över att se vänner, för då vill ja typ bara sova och därför blir 

just dedär att se vännerna helt sika (otroligt) viktigt för mig”.  

 

 

Resten av killarna motiverade inte varför kompisarna uppfattas som viktiga men var trots 

allt av samma åsikt, eller som Mikko kort och koncist uttryckte det: 

 

”Mm, nu e nog vännerna jätte viktiga för att man ska trivas och orka 

överhuvudtaget vara här”.  

 

 

4.1.3 Återkoppling av lärare 

 

I slutet av intervjuns första temaområde poängterade Casper hur mer återkoppling från 

lärarna kunde öka hans skoltrivsel och motivation. Det visade sig hur några andra 

respondenter höll med honom, och i sin tur fick intervjun ett helt nytt 

diskussionsförlopp. Med sin kommentar avsåg Casper att lärarna utförligare beskrev för 

honom vad han gör bra, respektive dåligt och vad han borde göra annorlunda för att bli 

bättre.   

”Jag tror att jag skulle trivas eller motiveras mer i skolan om jag fick mer 

feedback från läraren, typ sådär att varför fick jag en 8 i vitsord istället för 9 

eller om lärarna bara i slutet av provet kunde skriva en slutkommentar så man 

vet vad man ska göra annorlunda nästa gång”. 

 

Jag frågade de andra om de höll med Caspers påstående och Mikko poängterade att 

uppmuntrande och positiva kommentarer är trevliga att få. Carolina ansåg att vissa 

lärare är bättre än andra på att ge feedback, men liksom Mikko upplevde hon också att 

positiv återkoppling får en ”på gott humör”. Carolina, som har läs-och skrivsvårigheter 
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uppgav också att positiv respons har varit viktigt för hennes självförtroende då hon 

under sin skoltid haft det svårt med skolarbetet.  

 

”Jo jag håller med...alltså de e nog viktigt men också roligt och få feedback 

tycker jag. Liksom just om läraren skriver att man skrivit en bra uppsats... man 

blir direkt på mycket bättre humör ” (Mikko)  

 

 

Sammanfattande analys  

 

Skolans fysiska miljö satte igång en livlig diskussion bland eleverna och största delen 

av diskussionen beträffande den första forskningsfrågan behandlade skolans utrymmen. 

Lokaliteterna och maten uppfattades också som dålig och hade en negativ effekt på 

elevernas skoltrivsel. Komponenten kan sammankopplas med Allardts (1976) behov att 

ha och elementet skolförhållanden i Konus (2002) modell. Också klasskamraternas 

betydelse för skoltrivsel kan anknytas till Konus beskrivning om sociala relationer, samt 

Allardts behov att älska. Lärares återkoppling uppfattades påverka trivsel och 

motivation i skolan. Detta kan hopkopplas med Konus framställning att vara, som 

beskriver hur välmående i skolan är avhängigt av lärarens förmåga att handleda och ge 

eleven feedback. Allardts (1976) behov att vara inkluderas också hit. Positiv respons 

från läraren ansåg ha en glädjande effekt och kan relateras till Samdals et al. (1998) 

beskrivning som beskriver hur skoltrivsel kan definieras på basen av de känslor som 

uppkommer i samband med skolgången, exempelvis glädje och belåtenhet.                       

 

4.2 Hurudant beteendemönster mellan eleverna främjar den sociala 

gemenskapen i klassrummet?  
 

Den andra forskningsfrågan presenteras tillsammans med kategorierna ett positivt 

klassrumsklimat, respekt och inkludering.  
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4.2.1 Ett positivt klassrumsklimat  

 

Det var uppenbart att ett positivt klassrumsklimat bidrar till en klassrumsgemenskap i 

takt med att majoriteten av diskussionen berörde ovanstående ämne. Ett positivt 

klassrumsklimat avsågs att man säger hej, småprat och komplimanger. Också miner och 

gester, exempelvis att le och vara glad, uppfattades sprida en positiv stämning och 

känsla av samhörighet.  

 

”Alltså det krävs så lite för att få en bra stämning i klassrummet, just sådär att 

man bara säg hej till varandra... inte bara i klassrummet men också i korridoren, 

det gör helt sjukt mycket. [...] Också just om man har en ny skjorta, det är bara 

kiva (roligt) och få en komplimang ibland, en liten sak kan nog skapa en bra 

stämning, och jag tycker att vi är bra på det här.” (Carolina)  

 

I likhet med Carolina påpekade Casper hur viktigt det är att säga hej och hejdå 

till klasskamraterna, i avseende om att främja och skapa en stöttande 

klassrumsgemenskap. Han förklarade också att småprat påverkar gemenskapen.                                     

Emil och Mats instämde med Carolina och Caspers kommentarer om att 

välkomna varandra, och framförde i samband med det hur viktigt det är att man 

ler och är glad.  Detta bidrog enligt dem till en starkare gruppkänsla.  

 

”Just sådär att man kommer till skolan och är glad och smilar och hälsar på alla, 

det sprider en sån positiv fiilis (känsla)... jag tror också att det nog påverkar 

andra den glada energin sprids till andra och de blir på något sätt en tightare 

gemenskap” (Mats) 

 

”Jo, jag håller nog med Carolina att sådär att säga godmorgon och le till just 

alla, inte bara ens kompisar utan också andra som man kanske inte känner lika 

bra gör nog massor för samhörigheten, i Finland suger man på det (skrattar), 

kanske därför alla är så deppiga här” (Casper)  
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4.2.2 Respekt 

 

Skolans homogenitet återspeglades tydligt i intervjun. Eleverna menade att deras skola 

är en homogen och tolerant plats, och därför uppfattades gemenskapen  i skolan och 

klassrummen som relativt bra. Det var i förbindelse med att homogeniteten diskuterades 

som begreppet respekt kom upp. Att visa respekt och tolerans mot sina klasskamrater 

uppfattades som väsentligt för en stark klassrumsgemenskap. Respekt innebar för 

eleverna att man hjälper varandra, man visar medkänsla, man är icke-dömande. Respekt 

betydde också att man behandlar varandra bra och rättvist.  

Casper framhävde att man är villig att hjälpa och parallellt betonades också förmågan 

att visa medkänsla. Genom att lägga märke till dem som behöver stöd eller hjälp, vare 

det sig berör det privata planet eller hjälp i skolan visar man empati och respekt för 

andra. Detta kommer in sin tur att frambringa en gemenskap.  

 

 ”Nå jag försöker nog alltid att hjälpa om jag ser att någon har det jobbigt, 

oavsett om det är en skoljuttu  (skoluppgift) eller något annat privat... bara det 

att du märker att någon behöver hjälp och att du samtidigt visar att du är där för 

den personen så visar du sympati och respekt” 

 

 

Också Mikko påpekade innebörden av att hjälpa och skildrade i sin beskrivning hur ett 

klassrum som präglas av en hjälpsam atmosfär leder till att en teamkänsla skapas i 

klassrummet.  

Emil, Mats och Carolina diskuterade sinsemellan vad respekt innebär för dem. Carolina 

ansåg att respekt innebär att man inte låter förutfattade meningar eller fördomar styra 

hur man behandlar klasskamraterna. Emil och Mats menade att respekt tyder på att man 

behandlar varandra bra och rättvist. Detta innefattade att klasskamrater behandlas 

jämlikt, oavsett kön, status eller bakgrund. Sammanfattningsvis går Carolina och 

pojkarnas åsikter lite hand i hand, med tanke på att samtliga var av den åsikten att man 

inte ska låta fördomar eller personlig information avgöra hur man bemöter varandra.  
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4.2.3 Inkludering  

 

Eleverna menade att inkludering kommer att frambringa en gemenskap i klassrummet. 

Med inkludering avsågs att samtliga elever i klassrummet umgås och pratar med 

varandra och att ingen utfryses eller exkluderas från aktiviteter, både i och utanför 

skolan.  Carolina jämförde situationen med sin bästa vän som går i en annan skola. 

Vännen hade förklarat för Carolina att skolan är extremt grupperad, och att vännen av 

den anledningen också vantrivs i skolan. Exempelvis sitter respektive grupper alltid 

tillsammans och man fryser ut andra som inte tillhör denna grupp. 

 

”Hon berättade att det är otroligt grupperat där och om du inte hör till rätt gäng 

är du typ ingen. Man säger inte hej till varandra, man bjuder inte andra med på 

fester [...], dom populära sitter och hänger alltid tillsammans, [..] Hon hatar det, 

hon funderar på att byta skola.” (Carolina)  

 

 

Också Frank nämnde ordet gruppering, och beskrev hur tiden i högstadietiden var 

jobbig i samband med att klassrummet var indelat. Som exempel nämnde hur det 

ordnades privata fester vart man behövde ha sitt namn på en lista för att få tillträdet till 

festen. Ytterligare nämnde han hur samma gäng som ordnade festerna alltid satt i en 

specifik soffa, och att det mer eller mindre kändes förbjudet att sitta där om man inte var 

en del av denna grupp. Han menade också att han trivs bättre i sin gymnasieskola som 

enligt honom präglas av en ”alla umgås med alla” atmosfär.  

Mats och Emil ansåg i sin tur att inkludering handlar om att småprata och inkludera med 

alla i diskussioner. Mats hävdade också att de handlar om att kunna urskilja och våga 

tala med de som till synes verkar vara utanför gemenskapen.  

 

”Jo nå jag är ju ganska social av mig... som du kanske märker (skrattar) så 

kanske det är därför men jag tycker nog att inkludering också handlar om att 

kunna prata med alla i klassen, liksom inte alltid bara prata med samma 

människor. Om man märker att det alltid är samma människor som pratar eller 

andra är helt utanför i diskussionen så kan man alltid fråga vad dom tycker om 

saken, det är inte så svårt”.  (Mats)  
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”Nå just som Mats, så tycker jag också att man ska låta alla vara med i 

diskussioner, jag hatar när människor viskar i smyg eller inte vill att man ska få 

vara med eller veta vad dom pratar om, det om någonting skapar en dålig 

klassanda” (Emil)  

 

 

4.3 På vilket sätt påverkar förhållandet till läraren elevernas 

skoltrivsel? 
 

Studiens tredje forskningsområde, lärar-elevförhållandet var utan tvekan ett tema som 

väckte mycket diskussion och åsikter. Empirin från den sista forskningsfrågan presenteras 

till följande med fyra kategorier som tillsammans med text och citat.  

 
 

4.3.1 Lärarens förmåga att förstå  
 

I samband med att jag ställde eleverna frågan ”Hur påverkar läraren er skoltrivsel?” 

framkom snabbt ett tydligt och överensstämmande svar: förmågan att förstå. Eleverna 

upplevde att olika grunder att de flesta lärare inte förstår dem. Carolina har läs-och 

skrivsvårigheter men poängterade att flera lärare varken vill eller prövar att förstå 

allvaret av hennes funktionsförmåga.  Hon var frustrerad över situationen och beskrev 

följande incident som inträffade under hennes första år på gymnasiet:  

 

”Det var när jag just hade börjat här så... jag har läs-och skrivsvårigheter som 

påverkar mitt skolarbete ganska mycket så jag frågade en lärare om det finns 

möjligheter för mig att få längre tid på mig att skriva prov, eller bara något 

annat som skulle hjälpa mig situation men hon bara sa att det inte går och det 

vad det. Jag tror inte alls hon förstod hur mycket mina läs-och skrivsvårigheter 

påverkar mitt skolarbete.” 

 

 

Också Emil berättade att han kämpar en del med skolan eftersom han spelar ishockey på 

en relativt hög nivå som upptar mycket av hans fritid. Av den anledningen har han 

dåligt med tid för läxläsning. Han förklarade att han har prövat att klargöra situationen 
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åt lärare. Dels för att få deras förståelse för de ”dåliga” vitsorden, men också så man 

kunde finna en lösning fördelaktig för hans situation- dock utan större framgång.  

Även Mats och Mikko framhävde lärarnas oförståddhet. De menade att lärarna inte har 

förståelse för hur mycket skolarbete de måste tackla under vissa perioder och att en hel 

en del ämneslärare har en tendens och tro att ”deras” ämne är det enda rätta. Dessa 

lärare förstår inte att eleverna har andra kurser som de är tvungna att lägga tid och 

energi på.  

 

”Det är vissa perioder, just under provveckorna som du har helt sjukt mycket 

skola och du kanske inte har skrivit den bästa essän för du har en miljon andra 

skoluppgifter, men försök nu förklara det åt läraren, dom fattar inte alls” 

(Mikko)  

 

”Alltså typ vissa lärare tror ju att deras ämne är det enda som betyder något... så 

sen om du förklarar för läraren att du inte har hunnit göra läxorna för att du 

hade en mega stor hissauppgift som du måste bli klar med fattar dom inte alls, 

för att deras ämne är enligt dem det enda som räknas” (Mats)  

 

Casper underströk ändå att det finns ett par lärare i skolan som kan sätta sig in i 

elevernas situation. Han tog som ett exempel en lite yngre lärare (26-år gammal) 

och gissade att åldern kunde vara en anledning till att han kan förstå eleverna.  

 

”Just vår geografilärare, han är bara så chill. Kanske det är för att han är semi 

ung, jag vet inte men man kan snacka med honom på ett helt annat sätt. Han 

liksom fattar oss... ser oss som individer och inte bara som maskiner som ska 

göra skolarbete 24/7. Han är just en person jag skulle kunna gå på en kalja (öl) 

med och bara prata.” 

 

4.3.2 Mer engagemang  

 

Lärarnas stöd och engagemang uppfattades som relativt svagt. Det uppfattades som om 

lärarna varken är engagerade i elevernas välmående eller skolframgång. Studenterna 

trodde därför att ett större intresse från läraren kunde bidra till en ökad skoltrivsel.  

Eleverna var mer tillbakadragna beträffande välmåendeaspekten, men uttryckte däremot 
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hur de önskade och få mer individuell handledning av lärarna för att utvecklas och 

prestera bättre.  

Casper och Frank diskuterade sinsemellan hur det upplevda ointresset kunde främjas. De 

menade att en individuell handledningsträff med klasshandledaren kunde förbättra 

situationen. Vid ett sådant tillfälle kunde eleven få återkoppling beträffande sina betyg 

och resultat. Under träffen kunde eleven också framföra tankar och visioner gällande 

framtiden och studier. Casper menade att en sådan handledningsträff kunde möjliggöra 

att eleverna inte kände sig så bortglömda.  

Frank jämförde situationen med högstadiet och menade att lärarna under den tiden var 

bättre på att ge eleverna tid och intresse. Han påpekade att det är stor skillnad från 

högstadiet till gymnasiet, i takt med att man nu lämnas mycket ensam och att det känns 

som det förväntas att man ska klara sig på egen hand. Liksom tiden i högstadiet önskade 

han att lärarna hjälpte och understödde eleverna mer.  

 

” Nå att lärarna skulle bara typ hjälpa en mer...det kan också vara att man i 

gymnasiet typ ses som vuxen och att det förväntas att du ska klara dig på egen 

hand. Det var nog stor chock från högstadiet när där fixa läraren allting åt dig, 

om du nu har glömt och anmäla dig till en kurs är det liksom ditt eget fel, 

läraren bryr sig inte. I högstadiet brydde dom nog sig mer om eleverna”. 

(Frank)  

 

4.3.3 Bättre undervisning 

 

Mats och Emil menade att vissa lärare har en tendens att i in sin undervisning predika 

om egna åsikter och idéer. Istället för att koncentrera sig på undervisningen kan de prata 

om sina egna livsfilosofier på ett synnerligt oprofessionellt sätt. Fenomenet beskrevs 

endast av Mats och Emil, men jag har valt att inkludera berättelserna eftersom de 

menade att bättre undervisning av somliga lärare skulle påverka deras trivsel i skolan.  

Emil berättade om sin lärare i svenska som enligt dem har en tendens att ”hjärntvätta” 

eleverna om diverse saker, exempelvis hade hon uppmanat eleverna att bli feminister.  

Likaså beskrev Mats sin före detta religionslärare som brukade äta piller under 
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lektionerna. Han kunde även skrika ut högt hur piller är bra för kroppen och att det får 

få individen att tänka bättre. 

 

”Alltså vår förra rellalärare (skrattar), han åt typ nå piller under timmarna och 

typ hjärntvätta oss att drogar är bra för en. Det var en gång när en från klassen 

fråga varför han äter dem så sa han att han koncentrerar sig bättre och vi alla 

borde göra det, han va helt crazy, han måst nog ha fått sparken” (Mats)  

 

”Alltså det är helt sjukt, hon bara sitter där och babblar om feminism i timmar. 

Liksom fine men vi har ju modersmålstimme, vad har liksom det och göra med 

feminism?” (Emil)  

 

”Nå bättre undervisning skulle nog påverka det (skoltrivsel), just hit i skolan 

finns så underliga lärare, ibland undrar man varifrån de hittar dessa människor” 

(Mats)  

 

 

4.3.4 Lärarens förmåga att beakta elevernas önskemål  
 

Eleverna menade att det är lätt att påverka och bestämma. Detta gällde både i 

skolverksamheten och i klassrummet. Eleverna menade att detta påverkar deras 

skoltrivsel i samband med att de upplever att läraren är genuint intresserade av deras 

tankar och åsikter. Studenterna menade också att klassrummet inte präglas av en 

hierarkisk struktur, snarare uppfattas eleverna som likvärdiga med läraren.  

Frank och Mats hänvisade till händelser då deras önskemål hade tagits i beaktande. 

Frank hade suttit i elevrådet under sitt första gymnasieår och menade att samarbetet 

mellan lärarna och eleverna fungerade utmärkt. Eleverna framförde sina önskemål och 

åsikter till elevrådet, som i sin tur tog upp respektive ärenden med lärarna. Även Mats 

var positivt inställd till elevrådets funktion eftersom han tillsammans med några andra 

via elevrådet hade presenterat ett önskemål om att få en ny soffa placerad i korridoren – 

en begäran som också verkställdes.  

Beaktande lärar-elevförhållandet i klassrummet poängterade Casper att dynamiken 

mellan läraren och eleven är betydligt mindre hierarkisk i jämförelse med högstadiet, av 
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den anledningen trivs han också bättre i gymnasiet. Han anmärkte hur en mindre 

hierarkisk klassrumskultur resulterar i att eleverna uppmuntras att delta i diverse 

klassrumsaktiviteter och att lärarna behandlar dem mer som vuxna individer. Eleverna 

får även vara med och bestämma hur undervisning ska läggas upp och genomföras.  

 

”Jag trivs nog mycket bättre i gymnasiet för det är betydligt mindre hierarkiskt 

än vad det var i högstadiet. Det känns som lärarna mer litar och tror på 

eleverna, vi behandlas liksom mer som vuxna människor. [...] Just när vår 

samhällslärakurs började så fråga läraren oss vad vi tyckte skulle vara det bästa 

sättet, alltså så att vi skulle lära oss bäst” 

 

Carolina var av samma åsikt som Casper och menade att lärarna i gymnasiet är bättre på 

att uppmuntra eleverna att framföra sina åsikter och tankar. Hon tillade också att det är 

bra att man i slutet av varje kurs får fylla i en kursutvärdering. På det sättet kan lärarna 

få  feedback om undervisningen och omarbeta kursens innehåll med hänsyn till 

elevernas behov och perspektiv.  

 

“Som Casper också nämnde så tycker jag nog helt klart att lärarna frågar oss 

betydligt mer vad vi tycker och tänker […] sen tycker jag också att det är jätte 

bra att vi får fylla i en sådan kursutvärdering  för då kan vi också påverka att 

kursen blir bättre nästa år eller säga om läraren var bra” 
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Sammanfattande analys  

 

Eleverna menade att lärarna inte är intresserade av elevernas skolgång eller 

välbefinnande. Detta kan sammankopplas med Hamre & Piantas (2006) framställningar 

om det emotionella stödet som avser lärarens engagemang för elevens skolsituation och 

välmående. Det emotionella stödet påträffades dock inte i denna skola, som enligt 

tidigare beskrivna Claessens et al. (2017) utmärker ett svagt lärar-elevförhållande. 

Däremot hade eleverna positiva åsikter om elevrådets verksamhet och påpekade att det 

är lätt att delta i beslut som berör skolverksamheten.  Således uppfylldes Hamre och 

Piantas (2006) beskrivningar om elevfokuserad undervisning samt Konus (2002) 

komponent att vara, som inkluderar elevens deltagande i beslutsprocesser.  

 

4.4 Sammanfattning av resultat  
 

Beträffande den första forskningsfrågan visade sig skolans fysiska förhållanden vara en 

stor bidragande faktor för elevernas skoltrivsel. Eleverna var missnöjda med diverse 

element beträffande skolförhållanden. Det önskades bland annat större utrymmen, bättre 

standard på maten och att skolan låg närmare centrum. Också klasskamraterna 

uppfattades vara viktiga för trivseln i skolan. Skolan uppfattades ha både en social och 

akademisk roll- i skolan umgås man och träffar vännerna. Regelbunden och konstruktiv 

respons från läraren uppfattades också påverka elevernas skoltrivsel och motivationen 

för skolarbetet.   

Den andra forskningsfrågan granskade hurudant beteendemönster mellan eleverna som 

främjar klassrumsgemenskapen, varav tre kategorier identifierades: positivt 

klassrumsklimat, respekt och inkludering. Eleverna menade att hälsningar och leenden, 

komplimanger och småprat positivt påverkar klassrumsgemenskapen. Hit räknades 

också respekt mot varandra, rättvishet och fördomsfritt beteende. Eleverna poängterade 

också hur viktigt det är att inkludera varandra i aktiviteter, både i och utanför skolan.  

Den tredje och sista forskningsfrågan undersökte på vilket sätt förhållandet till läraren 

påverkar elevernas skoltrivsel. Eleverna menade att det är väsentligt att lärarna förstår 

dem, något som eleverna ansåg att få lärare varken vill eller kan. Exempelvis beskrevs 
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det att lärarna inte förstår hur mycket skolarbete eleverna har och att fritidsintressen 

upptar mycket tid, något som följaktligen påverkar skolarbetet. Lärarna uppfattades 

också vara ointresserade av studenternas välmående och skolgång.  Däremot hade 

eleverna positiva åsikter om elevrådets verksamhet och det uppfattades vara tämligen 

lätt att delta i beslutsprocesser som berör verksamheten i skolan. Lärarna ansågs vara 

goda på att beakta och realisera elevernas åsikter beträffande undervisningen. och 

eleverna menade att de till skillnad från högstadiet uppfattas som vuxna människor av 

lärarna.   
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5. Avslutande diskussion   

 

I detta kapitel diskuteras och reflekteras val av forskningsmetod, diskussion i relation till 

tidigare forskning samt förslag för fortsatt forskning.  

 

5.1 Metoddiskussion  

 
När jag blickar tillbaka och reflekterar över datainsamlingsmetoden inser jag att 

fokusgruppintervjun inte medgav det resultat jag inledningsvis hade hoppats få fram, 

vilket var djup och innehållsrik data. Trots att eleverna pratade och interagerade mycket 

med varandra förblev diskussionen förhållandevis ytlig och tunn. Liksom Norris et al. 

(2012) hävdar kan bekräftelse-och konformitetsbehovet framträda under 

fokusgruppintervjuer, något som jag menar också blev synligt här. Eleverna var ense 

om det mesta och majoriteten av åsikterna var homogena, i princip inga 

meningsskiljaktigheter förekom i svaren. Jag är av den åsikten att de likartade svaren 

påverkade intervjuns och studiens kvalité. I efterhand önskar jag att i större omfattning 

hade frågat eleverna om de var av annan åsikt, eller hade andra synpunkter beträffande 

frågorna och svaren.                                                                                                                               

Jag är medveten att den magra och ytliga diskussionen syns i empirin, och av den 

anledningen önskar jag att jag hade utfört individuella intervjuer. Måhända hade 

eleverna vid enskilda frågestunder svarat öppnare, och således hade mer djupgående 

responser framkallats. Skoltrivsel och speciellt välmående kan tolkas och uppfattas som 

känsliga ämnen, knappast vill en 18-åring berätta framför andra om hen blivit mobbad 

eller vantrivts i skolan. Jag är även övertygad om att eleverna hade varit ärligare i sina 

svar ifall intervjuerna hade genomförts på tumanhand. Möjligen hade fler elever i 

fokusgruppintervjun frambringat en djupare intervju. Alternativt hade en jämnare 

fördelning av könen varit fördelaktig med tanke på intervjuns kvalité och innehåll. Det 

är allmänt känt att flickor har lättare att prata om känslor, och jag kunde tydligt notera 

hur pojkarna valde att undvika ämnet som berörde lärarens intresse för elevernas 

psykiska välmående, något Carolina inte hade svårt att prata om.   

Under forskningsprocessen har det stundvis varit svårt att förhålla sig subjektiv i 
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samband med att jag själv är finlandssvensk och har gått i skola i Finland hela min 

uppväxt. Jag skulle ljuga om jag påstod att de egna åsikterna och erfarenheterna inte på 

ett eller annat sätt har styrt forskningsprocessen. Jag var dock medveten om 

problematiken och av den anledningen framställdes relativt öppna intervjufrågor i 

intervjuguiden för att försäkra en trovärdig och tillförlitlig studie. Guiden har också 

fungerat som ett ypperligt verktyg och bidrog till att jag inte varit tvungen att ställa 

många följdfrågor, eleverna var pratglada och intervjun flöt på bra av sig själv. 

Elevernas tankar och åsikter framkom tydligt enbart på basen av frågorna i 

intervjuguiden, och således förtjänar studenterna en applådåska för sitt engagemang 

som jag menar  har försäkrat studiens trovärdighet  

 

5.2 Resultat i förhållande till tidigare studier  
 

Beträffande den första forskningsfrågan var det intressant att lärarna inte kom 

överhuvudtaget på tals, trots att relationen till läraren tenderar att vara en väsentlig  

faktor i åtskilliga studier (Brunell, 1993; Samdal et al., 1998; Kari, 1977).                                

Jag var inte heller förberedd på att de fysiska förhållandena skulle förklara skoltrivseln 

till den grad empirin gjorde. I Vepsäläinens (1980) och Konus (2002) studier 

förklarades förvisso skoltrivsel med anknytning till skolmiljön, dock till en mycket liten 

utsträckning.  Måhända kan resultaten vara en följd av det dåligt ansedda 

skoltutrymmena, och med hänsyn till det förblev det skolförhållandena ett populärt 

diskussionsämne. Kanske den ”negativa finländska kulturen” (Kämppä et al. 2012) som 

tenderar att framhäva det negativa framför det goda har sitt finger med i spelet? Skulle 

skolmiljön haft lika stor inverkan på skoltrivseln om skolans faciliteter varit bättre? 

Antagligen inte. I enlighet med Linnakyläs (1997) studie visade sig skolans läge inverka 

på elevernas skoltrivsel. Liksom väntat uppfattades skolkamraterna vara en central 

variabel för elevernas skoltrivsel, och bestyrker således tidigare forskning (Kari, 1977, 

Hanns-Gullmets, 1984, Vepsäläinens, 1980, Brunell, 1993). 

Beteendemönstret mellan eleverna som bidrog en starkare klassrumsgemenskap 

överensstämde en del med Dwyers et al. (2004) och Binghams (2009) studier som i 

enlighet med denna studie lyckades urskilja småprat, respekt, komplimanger i sina 

studier. Däremot uppfattades ett icke-fördömande förhållningssätt och komplimanger 



 

43 

 

som minst viktigt för klassrumsgemenskapen, något som ansågs vara centralt i denna 

studie. Inkludering som identifierades som en komponent i studien, noterades däremot 

varken i Dwyers et al. (2004) eller Glaser och Binghams (2009) forskningar.   

Liksom tidigare studier bekräfta angående elev-lärarförhållandet i Finland, uppfattades 

förhållandet till läraren som svagt.  Eleverna menade att de flesta lärare inte är 

intresserade av dem, vilket bestyrker uppgifterna från THL:s rapport och resultaten från 

PISA 2009 (Sulkunen & Välijärvi, 2012). Somliga lärares undervisning beskrevs också 

som dålig och hade en negativ effekt på elevernas skoltrivsel. Informationen bekräftar 

Hannus- Gullmets studie (1984) som observerat hur dålig undervisning leder till 

vantrivsel i skolan.  Rättvis behandling och bedömning från lärarens sida kom inte på 

tals, trots att Samdals et al. (1998) och Brunells (1993) studier bekräftade lärarens 

rättvisa bemötande som en central variabel för skoltrivsel.  

 

5.3 Framtida forskning och avslutning  
 

I samband med att Erik Allardts välmåendemodell är formad från forskning som 

behandlar nordiskt välmående och har fungerat som studiens teoretiska referensram, 

kunde det vara av intresse att forska vidare i det nordiska temat och exempelvis 

sammanställa en nordisk jämförelse. I Linnakylä och Malins (2008) studie påträffades 

det bästa lärar-elevförhållandet i Danmark. Förslagsvis kunde en jämförande studie med 

likande syfte utföras mellan Finland och Danmark. Studien kunde undersöka på vilket 

sätt danska elever upplever relationen till lärarna, utöver vad de avser med ett positivt 

lärar-elev förhållande. Med tanke på den svaga lärar-elevrelationen som påträffats i 

Finland, kunde det vara förnuftigt att lära sig från ett land som uppenbarligen lyckats 

bättre på den fronten.                                                                                                                            

Eftersom kunskapsutvärderingen PISA mäter 15-åringars kunskaper och trivsel i skolan 

kunde eventuellt samma studier genomföras i årskurs nio. Dels för att erhålla en bild av 

hur situationen ser ut i högstadiet, men också för att kunna jämföra resultaten mellan 

högstadiet och gymnasiet.  

Med hänsyn till det sociala perspektivet kändes skolan som en trevlig och öppen plats.  

Under intervjun skrattade eleverna tillsammans, man lät varandra prata till slut och inga 
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konflikter eller gräl uppstod. Eleverna menade att deras skola är en homogen och 

stödjande plats, och den bilden fick jag också baserat på den mycket korta tid jag 

spenderade där. Elevernas beskrivningar om förhållandet till lärarna upplevde jag 

däremot som bekymmersamt, men också lite överraskande. Lärare i Finland, oavsett 

nivån de undervisar på är tvungna och erhålla en magisterexamen från universitetet. 

Den finskspråkiga lärarutbildningen vid Helsingfors universitet är en mycket svår 

utbildning och komma in på- endast de bästa handplockas utifrån betyg, inträdesprov 

och intervjuer. Hur kan då det relationen till lärarna fortsatt vara så problematiskt i 

Finland? Är orsaken måtro den instängda finska kulturen som inte tillåter individerna att 

prata eller uttrycka känslor? Eller är det ett resultat av för lite praktisk och pedagogisk 

träning? Oavsett anledningen är det beklagligt att ”världens bästa skola” fortfarande 

kämpar med samma problem. Resultaten från PISA 2018 publiceras i december 2019 

och i samma veva offentliggörs också publikationen för skoltrivsel. Jag väntar med 

spänning på de nya resultaten i hopp om en förbättrad situation –  tiden får utvisa hur 

situationen ser ut då. 
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Bilaga 1: Intervjuguiden 

Forskningsområde 1: vilka faktorer påverkar skoltrivsel? 

1.Vilka tankar väcks hos er när jag säger ordet skoltrivsel? 

2. Vilka faktorer påverkar enligt er skoltrivsel?  

3. Vad skulle ni ändra på för att trivas bättre i skolan? 

Forskingsområde 2: Elev-elevinteraktion som främjar klassrumsgemenskap 

4. Hur upplever ni klassrumsgemenskapen i skolan? 

5. Hurudan interaktion mellan eleverna bidrar till en klassrumsgemenskap?  

6. Hurudan interaktion mellan eleverna främjar skoltrivseln? 

Forskningsområde 3: Lärar-elevförhållandet 

6. Hur upplever ni lärar-elevförhållandet i skolan? 

7. Hurudan typ av lärar-elevförhållande påverkar er skoltrivsel? 

8. Hurudan interaktion med läraren inverkar på er skoltrivsel? 
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Bilaga 2: Anhållan om forskningslov från skolan 

 

Hej,  
 
mitt namn är Sabina Lerche och jag studerar masterexamen i pedagogik vid Lunds universitet i 
Sverige.   
 
Jag håller på och skriva min masteruppsats som berör ämnet skoltrivsel bland finländska skolelever. 
 
Kort sammanfattat fördjupar jag mig i min pro gradu om ämnet skoltrivsel bland finländska elever då 
studier visar att finländska elever presterar bra i skolan men trivs trots detta dåligt i skolan, speciellt i 
jämförelse med elever i de övriga nordiska länderna (det är denna "paradoxalitet" som jag alltså 
behandlar i uppsatsen). Jag är själv finlandssvensk och därför intresserad av ämnet.  
 
Jag skriver därför till er eftersom jag skulle behöva intervjua ca. 8 elever för detta. Datat kommer att 
samlas in vid antingen 1 stor gruppintervju eller sen 2 mindre (4+4). Temat berör alltså skoltrivsel där 
fokuset främst kommer att ligga på elevernas sociala relationer i skolan samt lärar-elevförhållandet.   
 
Deltagandet är naturligtvis helt anonymt. Varken skolans namn eller namnet på eleverna kommer att 
uppges. Eftersom jag har lite ont om tid skulle jag gärna helst intervjua elever som redan har fyllt 18 
år eftersom jag då inte behöver ett separat lov från elevernas föräldrar för deltagande, Ifall detta blir 
svårt kan jag självklart dock ordna det.  
 
Jag skulle gärna hålla intervjuerna i slutet av maj men är förstående och väldigt flexibel angående er 
tidtabell.  
 
Jag ber er således om forskningslov vid ert gymnasium. Jag svarar gärna på ytterligare frågor, ni kan 
nå mig på mail (sa6723le-s@student.lu.se) eller på min mobil: +358 40 500 13 25 
 
Ser fram emot och höra från er.  
 
Mvh,  

mailto:sa6723le-s@student.lu.se
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Bilaga 3: Anhållan om forskningslov från eleverna  

 

"Hej, 
 
jag heter Sabina Lerche och är en 25-årig finlandssvensk student som studerar till magister i 
pedagogik vid Lunds universitet.  
 
Jag håller för tillfället på och skriver min pro gradu uppsats om skoltrivsel bland finländska elever och 
skulle således behöva er hjälp på vägen. 
 
Jag kommer att utföra 1 eller 2 stycken gruppintervjuer med 4-8 stycken personer i vardera grupp 
(beroende på hur många som är intresserade av att delta) där vi tillsammans i grupp kommer att 
diskutera temat skoltrivsel. Fokuset kommer främst att ligga på lärar-elevförhållandet samt den 
sociala gemenskapen i skolan. Varken skolans namn eller era namn kommer att uppges i arbetet 
och ni kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Jag har även naturligtvis tystnadsplikt och 
således överlåter jag inga uppgifter från intervjuerna till någon utomstånde. Allt det vi diskuterar i 
grupp hålls mellan oss.  
 
Intervjuerna räcker max en timme.  Bland de som deltar i intervjuerna lottar jag ut 2 stycken 
biobiljetter.  
 
Ifall ni har några frågor är det bara och skriva till mig på sa6723le-s@student.lu.se  
 
Tack på förhand.  
 
Mvh,  
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