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Bakgrund: Skolsköterskors arbetsuppgift är hälsofrämjande omvårdnad. En viktig uppgift är 
att verka för att eleverna får en god fysisk, psykisk och social arbetsmiljö. Det ses stora 
hälsovinster för elever om de upplever välbefinnande i skolans miljö. Syfte: Syftet med denna 
studie var att undersöka vad i skolmiljön som får eleverna att uppleva välbefinnande. Metod: 
En deskriptiv fenomenologisk metod samt fenomenologiskt livsvärldsperspektiv används. För 
denna studie intervjuades åtta barn i åldrarna 11-12 år. Resultat: Resultaten presenteras som 
sju innebördsteman som illustrerar variationen av fenomenet. Innebördsteman är följande: 
utrymmen som stimulerar, Möjligheten till lek, känna omsorg och empati, gemenskap och 
goda relationer, att utvecklas genom kreativitet och skapande, känna trygghet i skolmiljön 
samt att äta i en tillfredställande måltidsmiljö. De olika innebördstemana var ofta en 
förutsättning för varandra och hade en samverkande effekt. Konklusion: Resultaten visar på 
vad som är viktigt i det hälsofrämjande arbetet i skolan. Det visade sig att de faktorer som ger 
välbefinnande är komplexa. Behov som tangerar varandra, såsom trygghet och omsorg under 
leken som leder till kreativitet, mat som intas under gemenskap och detta sker i skolans 
varierande utrymmen i miljöns kontext. 
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Background: The assignment of school nurses is health promotion. An important task is to 
ensure that pupils are in a good physical, mental and social study environment. If students 
experience well-being in their school environment, large health benefits can be made. Aim: 
The aim of this study was to investigate what in the school environment make pupils 
experience well-being. Method:	  In this study a descriptive phenomenological method and the 
phenomenological life-world perspective are used. For this study eight children, age 11-12, 
were interviewed. Results: The results are presented as seven themes of meaning which 
illustrate the variability of the phenomenon. The themes of meaning are: stimulating 
locations, possibility to play, feel care and empathy, fellowship and good relations, 
development through creativity and design, feeling secure in the school environment and 
eating in a satisfying meal environment. The themes of meaning are often a condition for each 
other and have a cooperative effect. Conclusion: The findings show several aspects that are 
important in the health promoting work in schools. It turned out that the factors that cause 
well-being are complex. By satisfying the needs that often go together, such as security and 
care during the	  play that inspires creativity, food ingested during fellowship and everything 
takes place in various areas of the schools environmental context. 
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INLEDNING 

Skolan är landets största arbetsplats med 1,4 miljoner elever och då är inte skolans personal 
inräknad. Elevernas inflytande och möjlighet till att påverka sin arbetsmiljö tas upp i både 
skollagen (SFS, 2010:800) och i arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160) och det är dessa lagar 
som styr skolans verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2014). Enligt skolbarns hälsovanor 2013/14 
anger de flesta eleverna att de har en god hälsa och högt välbefinnande. 91 % av 11-åringarna 
uppger ett högt välbefinnande. Skoltrivseln minskar dock med stigande ålder 
(Folkhälsomyndigheten, 2014). Då alla som befinner sig i skolan bidrar till varandras 
arbetsmiljö är det viktigt att alla är delaktiga i arbetsmiljöarbetet (Skolverket, 2012).  

Miljö är en av de viktiga faktorer som påverkar elevers hälsa och välbefinnande, som därmed 
ger en påverkan på deras förmåga att lära. Elevhälsan bör också till största delen ha en 
förebyggande och hälsofrämjande inriktning (Utbildningsdepartementet, 2001). Syftet med 
denna studie är att beskriva vad i skolan miljö som bidrar till elevers upplevelse av 
välbefinnande. 

BAKGRUND 

Hälsa och välbefinnande  
1948 definierade Världshälsoorganisationen (WHO) hälsa som ett tillstånd av fullständigt 
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom (WHO, 1986). 
År 1991 vid Sundsvallskonferensen utvecklades WHO:s hälsobegrepp ytterligare genom att 
trycka på de dynamiska aspekterna, till skillnad från att se hälsa som ett idealtillstånd. Hälsa 
anses som en resurs för människor, vilken uppnås genom att kontrollera eller bemästra sin 
livssituation (WHO, 1991). Enligt Eriksson (1989) är hälsa en del av människan som 
utvecklas och förändras i takt med hen såsom en kontinuerlig hälsoprocess.  

Välbefinnande är ett brett begrepp som omfattar hela individen. Välbefinnande kan definieras 
utifrån fysiska, psykiska, sociala, ekonomiska, kulturella och andliga aspekter. Benner och 
Wrubels (1989) definition av välbefinnande beskrivs som en balans mellan individens 
möjligheter och hens faktiska tillvaro och upplevda mening som grundar sig på ”ett givande 
och tagande av omsorg”.  För Eriksson (1987) är begreppet välbefinnande fenomenologiskt 
och ingår tillsammans med sundhet och friskhet som aspekter på hennes definition på 
begreppet hälsa. En definition försvåras genom att det inte objektivt går att mäta 
välbefinnande, till skillnad från exempelvis friskhet som enligt Eriksson (1987) omfattar den 
fysiska funktionen. Då välbefinnande är högst unikt, personligt och kommer från människans 
inre upplevelser, har begreppet samhörighet med Antonovskys salutogena modell, känsla av 
sammanhang förkortat KASAM (Wiklund, 2003). Neumans (1990) systemmodell menar att 
vårt välbefinnande, eller frånvaro av densamma, upptäcks i ett dynamiskt förhållande mellan 
fysiologiska, psykologiska, sociokulturella, utvecklingsmässiga och andliga variabler. Nivån 
av välbefinnande styrs av de resurser som för tillfället finns disponibla för att gynna det 
optimala välbefinnandet (a.a.). Enligt Diener (2012) är subjektivt välbefinnande människors 
uppskattning av deras liv när det gäller allmän tillfredställelse och långvariga såväl som 
kortvariga behagliga känslor. Högt subjektivt välbefinnande känns inte bara bra utan gynnar 
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individens hälsa och sociala relationer (a.a.). Människor strävar med andra ord oftast efter ett 
mångfacetterat välbefinnande (Benner & Wrubel, 1989; Leininger, 1995). Forskning om barn 
och deras välbefinnande har ofta kopierat forskningsfrågor som funnits och gjorts på vuxna 
för att undersöka om samma förhållande gäller för barn. Easterbrook, Wright, Dittmar och 
Banerjee (2014)  konstaterar i sin enkätstudie att om barn strävar efter ett ideal av yttre 
orsaker, som utseende och ägande av materiella saker, visade sig detta negativt relaterat till 
välbefinnandet. Lindberg och Swanberg (2006) lämnade en omfattande enkät till 12-åringar 
för att finna samband med deras upplevda välbefinnande i skolan. Över 30 % av eleverna 
uttryckte välbefinnande genom att vara bekväm, ha kul, vara glad och må bra. Nästan lika 
många uttryckte välbefinnande som att vara hälsosam, äta hälsosamt, vara fysiskt aktiv och 
sova bra.  

Fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande bildar ett tillstånd som kan definiera hälsa menar 
Dahlberg och Segesten (2010).	  De menar vidare att ett tillstånd av hälsa betyder att vara ”i 
stånd till” (s.102) att driva igenom stora och småprojekt i livet samt upplevelse av 
välbefinnande och att ”må bra”. När hälsa definieras som ovan beskrivet är sådant som en 
känsla av livskraft, livslust och livsmod och huruvida balans i sårbarhet och frihet uppnås för 
individen. Centralt är att kreativt förhålla sig till de förhållanden som finns, vilket då stärker 
upplevelsen av hälsa och välbefinnande. I denna studie har valts att förutom Dieners uttryck 
för subjektivt välbefinnande, ha Dahlberg och Segestens syn på hälsa och välbefinnande. Med 
stöd i Dahlberg och Segestens (2010) vårdvetenskapliga definition av hälsa har uttrycket ”må 
bra” valts att representera upplevelsen av välbefinnande.  

Miljö - ett vårdvetenskapligt begrepp  
Trots att miljö är ett centralt begrepp i vårdvetenskap så är dess roll och dess påverkan på 
hälsa inte helt självklar (Huynh & Alderson, 2009). Men tidigt konstaterade Nightingale 
(1859/1954) att miljö var ett förhållande och en förutsättning som påverkar patienters hälsa 
och välbefinnande. Miljön ses som ett föränderligt fysiologiskt, psykologiskt och socialt 
tillstånd som kan vara både hälsofrämjande eller sjukdomsbevarande (Nightingale, 
1859/1954). Roys miljöbegrepp omfattar både den inre miljön, människan själv och den yttre 
som inkluderar alla förhållanden, omständigheter och influenser som omger och påverkar 
människan (Roy, 2009). Enligt Roy fungerar alltså alla förändringar i miljön till att stimulera 
individen att bli anpassningsbar. Watson (1985) nämner miljö i grandiosa ordalag som 
oändlighet och kosmisk existensnivå. Watson ser människan och miljön som ett fält av 
sammanhang och menar vidare att allt i universum är sammanlänkat.  Enligt Ylikangas (2012) 
kan begreppet miljö delas in i två övergripande kategorier, fysisk miljö och psykosocial miljö. 
Den fysiska miljön innefattar hur rummet är utformat såsom färg, material och ljus. Graden av 
renlighet är centralt i miljön, som rent vatten, rena ytor, personlig hygien samt tillgång till 
frisk luft. Den psykosociala miljön är den känslomässiga upplevelsen av att vara i den fysiska 
miljön. Den innefattar faktorer som kommunikation, personliga attityder och sociala 
relationer (a.a). Neuman (1990) beskriver miljön som ett av sina sex nyckelbegrepp, indelad i 
inre, yttre och skapad miljö. Hennes modell har som huvudspår att klargöra människans 
reaktion på stressfaktorer i just miljön. Ett utbyte av energi mellan i detta fall eleven och 
miljön sker konstant.  

Ett bredare miljöperspektiv  
Bronfenbrenner (1979) har utvecklat en ekologisk utvecklingsmodell. Den bygger på en 
modell med fyra cirklar där varje cirkel representerar ett nytt system. Kärnan består av 
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mikrosystemet. Det syftar till den miljön där individen direkt ingår och som erhålls i dess 
närmiljö. Det kan vara föräldrar, syskon, kompisar och skolan. Utvecklingen mot 
mesosystemet innebär ett samspel mellan de olika ”mikrovärldarna”, där en balans är viktig 
för välbefinnandet. I nästföljande exosystemet inkluderas de bakomliggande faktorerna. Det 
är sådant som inte direkt berör eleven men som ändå påverkar deras hälsa. Exempelvis 
föräldrars arbete eller avsaknaden av ett arbete. Makrosystemet, den yttersta cirkeln bildar ett 
mönster av sammanhang mellan de andra tre systemen. Den symboliserar de rådande normer 
och värderingar som finns i den aktuella miljön, exempelvis likabehandlingsplanen i skolan 
eller politiken i samhället. Alla dessa system påverkar naturligtvis varandra (Bronfenbrenner, 
1979). Fördelen med att använda denna typ av socialekologiska modell för att förbättra 
elevers välbefinnande i skolan, är att den ger en mer omfattande förståelse av hälsa och kan 
därför ge möjlighet till mer effektiva hälsointerventioner för eleverna i den komplexa miljö vi 
lever i idag. Skolans miljö kan innebära fysiska risker men också möjligheter att främja hälsa 
i form av olika resurser, som att erbjuda hälsosam lunch, fysisk aktivitet eller undanröja risker 
som att i skolans café erbjuda nyttigare alternativ än snacks och godis (Grzywacz & Fuqua, 
2000).  

Huynh och Alderson (2009) beskriver att en tydligare integration och användning av modeller 
som Bronfenbrenners, är gynnsam för att planera, implementera och utvärdera olika 
interventioner i omvårdnaden. Detta kan vid integrering av de större omvårdnadsteorierna 
vara en väg för i detta fall skolsköterskor att i större utsträckning få förståelse för elevers 
vägran eller svårighet att anta positiva hälsobeteenden (a.a). Även förståelse för varför eleven 
inte äter mer frukt och grönsaker kan ses i det socialekologiska perspektivet och då ge 
skolsköterskor en utvidgad blick för det hälsopolitiska arbete som behövs (a.a.). För 
skolsköterskor finns det en tradition och en viss kunskap om att i omvårdnaden gentemot 
eleverna ha ett holistiskt perspektiv och se dem i den miljö de befinner sig (svensk 
sjuksköterskeförening, 2009) 

Leininger (1995) menar att begreppet miljö omfattar ett mycket brett område, nämligen hela 
existensen för människan, vilket försvårar en definition av miljöbegreppet. Däremot uppger 
Leininger i sin teori att miljö är av stor betydelse för sjuksköterskor, eftersom denne arbetar i 
ständigt skiftande miljöer (a.a.). Leininger väljer att tala om miljömässiga kontexter istället 
för bara miljö (a.a.). Hon menar då människans totala existens i olika slags psykofysiska och 
sociokulturella miljöer. Leininger intresserar sig starkt för hur kulturen och miljön påverkar 
och formar människan, till exempel när det gäller beteenden, värderingar, attityder och hur vi 
lär oss, detta beroende på vilken kultur vi tillhör och lever i (a.a.). Leininger utvecklade 
soluppgångsmodellen, för att ge sjuksköterskor en möjlighet att ge patienten en holistisk 
omvårdnad oavsett kulturellt ursprung. Med denna modell kan sjuksköterskan guidas till att 
förstå omsorgens innebörd på välbefinnandet och hälsa för just denna människa och hur det 
hör ihop med dennes kultur. Modellen beskriver hur varje del i omvårdnaden hör ihop och om 
de knyts ihop på rätt sätt kan stråla ut i en lyckad ”soluppgång” (a.a.). I denna studie har vi 
valt att se på miljö utifrån Leiningers sätt att se på miljön. 

Skolans miljö  

Att skapa stödjande miljöer var en av de prioriterade aktiviteterna som skulle stödja de tre 
kärnstrategier som WHO tog fram för att främja hälsa i Ottawa (WHO, 1986). I en stödjande 
miljö ingår såväl de fysiska som sociala aspekterna av vår omgivning. En stödjande miljö är 
de resurser och möjligheter som behövs för människors liv och förmåga att ha makt över sina 
egna liv (WHO, 1991). Idag har barn skolplikt, vilket framgår av skollagen (SFS, 2010:800). 
Skolan är en social mötesplats som inte bara handlar om inlärning och kunskap (SOU, 
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2010:80). Det är viktigt att komma ihåg att skolan är elevernas arbetsplats. SOU (2000:19) 
framhåller skolan som en social gemenskap där eleverna ska ges möjlighet till en miljö som 
känns trygg samt att elever utvecklar en vilja och lust att lära. Enligt Skolverket (1994) kan 
definition av skolans arbetsmiljö beskrivas utifrån tre perspektiv den första är fysiska, 
psykiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön, den andra är didaktiska och pedagogiska 
miljön samt den tredje är undervisning kring arbetsmiljöfrågor.  
 
I en svensk studie (Backman, Alerby, Bergmark, Gardelli, Hertting, Kostenius & Öhrling, 
2012) fick 200 elever, 11–15-åringar skriva om hur de tyckte skolans miljö kunde förbättras. 
Det som framkom samlades in under fyra grundtankar; påverkan av själva utbildningsmiljön, 
en strävan efter ömsesidighet, hantera tidspress samt uppfyllande av behov som ger 
välbefinnande. Förslag till förbättringar kunde handla om allt från sovmorgnar till mer 
lektioner utomhus, mer praktiskt skolarbete till respekt från lärare och andra elever. I sista 
temat som avsåg välbefinnande uttryckte eleverna både fysiska, mentala och miljömässiga 
dimensioner som viktiga för att må bra och kunna lära sig i skolan. Enligt Backman et al. 
(2012) är förhållandet mellan elever och skolmiljön beroende av varandra, vilket synliggör 
elever som aktiva deltagare i skolan.  

Trygghet är något som Skolverket (2007) anser är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön. 
De menar att om elever inte känner sig trygga är det svårt att lära sig, om relationerna består 
av otrygghet eller rädsla istället för tillit (a.a.). Gustafsson (2009) lyfter att hälsa och lärande 
utgår från varandra och att de kan ses som ”två sidor av samma mynt” (s.57). Vidare menar 
Gustafsson att även skolsköterskor blir allt mer involverade i utveckling av skolans miljö. 
Detta genom tidigt förebyggande arbete med eleverna såsom livsstilsfrågor, 
likabehandlingsplan och allergironder (a.a.). 

Då det har konstaterats att det finns brister i skolors systematiska arbetsmiljöarbete (SAM) 
har arbetsmiljöverket 2013 inlett tillsyn av skolans miljö. Syftet är främst att identifiera risker 
och framförallt att skolorna ska arbeta förebyggande. Det gäller då allt från mindre skadlig 
stress, ökad trygghet till bättre fysiska förhållanden i skolan (Arbetsmiljöverket, 2013). I 
Häggqvists (2004) avhandling framkom att elever upplevde en påfrestande psykosocial 
arbetsmiljö. För 39 % av eleverna, så pass pressande att det bidrog till frånvaro i skolan.  Om 
elevers krav, stress och deras förväntningar på skolan inte uppfylls ger det signaler om 
riskfaktorer som bör uppmärksammas och åtgärdas. Sådana insatser kan inrymmas i SAM. 
Dokumentation av elevers upplevelser och erfarenheter är nödvändigt att sammanställa. Det 
ligger sedan på rektorn att göra en handlingsplan för skolans arbetsmiljö (Häggqvist, 2004). 

Salutogenetiskt perspektiv 
Salutogen hälsoansats har blivit en ansats som används i promotivt hälsoarbete. Salutogenes 
lägger fokus på vad som främjar hälsa istället för på vad som orsakar sjukdom eller ohälsa 
(patogenes). Den salutogena ansatsen ser hälsa och välbefinnande som något som uppkommer 
då individen har känsla av sammanhang, förkortat KASAM (Antonovsky, 1991). I det 
sammanhanget ses begreppet KASAM med dess salutogena hälsoansats som relevant att 
arbeta efter. Skolarbetet påverkar hälsa och hälsa påverkar skolarbetet.  
Riksföreningen för skolsköterskor beskriver att hälsofrämjande omvårdnadsarbete utgår från 
ett salutogent perspektiv som bygger på en vid hälsodefinition (Svensk sjuksköterskeförening, 
2009). Det innebär att skolsköterskor kan fokusera på inneboende resurser hos elever och 
lyfta fram deras talanger, förmågor och det stöd som finns runt omkring. Warne (2013) menar 
att vid arbete med stödjande miljöer så är skolan en lämplig arena för elevernas hälsa.  
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Nilsson och Lindström (1998) förespråkar en hälsofrämjande skola genom en salutogen 
tolkning utav läroplanen. De menar att det finns mycket samstämmighet i de lärande teorierna 
såväl som de hälsofrämjande teorierna. Lärandet ses som en hälsofrämjande process och 
bildar en gemensam plattform för pedagoger och hälsopersonal. Grunden blir då att fokusera 
på grunderna i Antonovskys teori; meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet även i 
lärandet. Antonovskys (1991) klassiska ”livets flod” har av Eriksson och Lindström (2008) 
vidareutvecklats till ”Health in the river of life”. I den går flodens flöde vertikalt mot hälsa 
och välbefinnande. Vid födelsen hamnar individen i floden, en del med lätthet i flodens stilla 
flöde, andra nära vattenfallet med kanske en kamp för överlevnad. Floden är som livet fyllt av 
risker och resurser. Vart det leder oss beror på vår förmåga att se och använda våra resurser. 
Hälsoprocessen ses som ett livslångt lärande, exempelvis kan en risk med tiden komma att 
utvecklas till en resurs. Ett salutogent perspektiv på hälsa innebär alltså ett holistiskt synsätt, 
där hela människans sammanhang och dess livsvillkor belyses. Salutogenes upplevs därför 
som ett av nyckelbegreppen i skolsköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete (Pellmer, 
Wramner & Wramner, 2012).  

Livsvärdsperspektivet 
Begreppet livsvärld är en viktig grund inom vårdvetenskapen. Begreppet skildrar den unika 
människans verklighet baserat på dennes erfarenheter och upplevelser (Dahlberg & Segesten, 
2010). Todres, Galvin och Dahlberg (2007) menar att teorin om livsvärlden kan förklara hur 
människor relaterar till saker och ting. De förklarar att den mänskliga livsvärlden påverkas av 
den levda erfarenheten relaterat till upplevd tid, upplevd rymd, social värld, levd kropp och 
sinnesstämning. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver livsvärlden som ständigt 
förnyelsebar och något som alltid finns med oss. De menar att vår kropp, med livsvärlden som 
grund, kan beskrivas som ett subjekt. En subjektiv kropp som har erfarenheter, fyllt av 
minnen, känslor, tankar och upplevelser. En kropp som är ”levd” (Dahlberg & Segesten, 
2010). Todres et al. (2007) talar om hur en levd kropp är den kropp som upplevs och hur den 
påverkas av livsvärlden, men förklarar livsvärlden mer utförligt. Tiden såsom människorna 
känner den, tiden som kan få oss att känna möjligheter eller hinder, förändringar som kan få 
individen att känna lugn eller stress (a.a.). Upplevd rymd är den värld som är levd, det 
förklaras av Todres et al. (2007) som horisonter som rör sig utanför och innanför det rum 
människan befinner sig i. Till exempel kan en förälskad människa se världen som positiv och 
fantastisk, eftersom det är ur det perspektivet som just den individen utgår ifrån. Todres et al. 
(2007) menar att detta tillsammans bildar levd erfarenhet som skapar känslovärden, som 
påverkar allt som görs och hur det görs. Den levda erfarenheten kopplas samman till tiden, 
rymden, kroppen och det sociala och bildar livsvärlden (a.a.). Dahlberg och Segesten (2010) 
beskriver också att kroppen kan ses ur ett existentiellt perspektiv, det blir då svårt att skilja 
tankar och känslor åt, att skilja det kroppsliga från det själsliga. Den levda kroppen är 
individuell och återger en människas fysiska och psykiska värld.  

Enligt både Dahlberg och Segersten (2010) och Todres et al. (2007) innebär ett vårdande 
utifrån livsvärlden att skolsköterskor får en möjlighet att kunna förstå, analysera och förklara 
hälsa och ohälsa så som det upplevs av människan. Inom skolhälsovården innebär att arbeta 
utifrån ett livsvärldsperspektiv att uppmärksamma barn och ungdomars dagliga tillvaro och 
vardagsvärld, att se, förstå, samt kunna spegla världen som den upplevs av barn och 
ungdomar.   
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Skolsköterskors hälsofrämjande omvårdnadsarbete  
I riktlinjerna för skolhälsovården (Socialstyrelsen, 2014) beskrivs omvårdnad som 
skolsköterskors specifika område. Omvårdnad innefattar åtgärder som syftar till att skapa en 
hälsofrämjande miljö (SOSFS 1993:17). Enligt WHO (1998) är välbefinnande det främsta 
målet med omvårdnad, då hälsa består av människans sociala, fysiska och emotionella 
välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom.	   
Hälsofrämjande omvårdnadsarbete bör sträva efter att ge människor förutsättningar att kunna 
påverka sin egen hälsa och få en känsla av sammanhang och välbefinnande (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Skollagen (SFS, 2010:800) beskriver att elevhälsans fokus inte 
bara skall innefatta sjukvårdande insatser utan också preventiva och hälsofrämjande insatser i 
ett bredare perspektiv. Eriksson (1987) menar att vårdande är en naturlig intuition som finns 
hos oss alla. En omsorg som ges både till oss själva och till våra närstående för att främja 
hälsa. Erikssons omvårdnadsbegrepp tro, hopp, kärlek och ansa, leka och lära ses som en 
förutsättning för ett lyckat vårdande och för att den som vårdas att uppleva hälsa och 
välbefinnande (a.a.). Berg och Sarvimäki (2003) beskriver hur sjuksköterskors 
omvårdnadsarbete bygger på individcentrerad omvårdnad med empowerment begreppet som 
redskap. I detta sammanhang tolkat till att elever guidas till god hälsa med hjälp av 
skolsköterskor. Hälsofrämjande strategier, information och delaktighet är viktiga delar i 
skolsköterskors arbete (a.a.). Skolan utgör i dagens samhälle en nyckelmiljö för 
hälsofrämjande arbete (WHO, 1998). Fysisk, psykisk och social hälsa är de faktorer som 
skolsköterskor arbetar med i yrkesrollen och dessa ingår i deras ansvarsområde (Markkula & 
Hellström, 2013). Genom att följa den enskilda eleven i hälsoutvecklingen under hela 
skolperioden har skolsköterskor unika möjligheter att påverka elevernas egen hälsoupplevelse 
och välbefinnande. I detta sammanhang har skolhälsovården en unik och viktig roll genom 
kunskap om elevernas hälsa och hälsoproblem (Clausson & Morberg, 2012). Genom att i sitt 
arbete ha en tydlig koppling till barnkonventionen (FN, 1989) klargörs att barnets bästa ska 
vara utgångspunkten för skolsköterskor. I skolsköterskors hälsosamtal med eleverna ingår 
alltid någon form av hälsoundervisning. Hälsoundervisningen är av stor vikt för det 
hälsofrämjande arbetet. I det ingår att tydliggöra villkor för hälsa, skolsköterskor behöver då 
vara medveten om vilka faktorer i miljön som påverkar elevers välbefinnande (Clausson & 
Morberg, 2012). En viktig uppgift är att verka för att eleverna får en god fysisk, psykisk och 
social arbetsmiljö (Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

PROBLEMFORMULERING 

Skolan är en den miljö där elever spenderar mycket tid och är att betraktas som deras 
arbetsplats. Välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt kan ge och definiera hälsa. Skolmiljön 
påverkar hälsa och välbefinnande likväl som hälsa och välbefinnande påverkar skolarbetet. 
Elevernas välbefinnande kan ses genom deras känsla av sammanhang såväl som deras 
förmåga att genomföra livsprojekt. Genom att utifrån det salutogenetiska perspektivet ta del 
av elevers livsvärld kan skolsköterskor erhålla kunskap och bättre förstå hur miljön på skolor 
upplevs. Skolsköterskor kan då arbeta för en skola med en stödjande miljö för hälsa, lärande 
och trygghet. Att kunna erbjuda stödjande miljöer är också centralt både för det förebyggande 
och för det hälsofrämjande arbetet. Hittills gjord forskning i ämnet, dels utifrån ett 
salutogenetiskt perspektiv och dels utifrån barnperspektiv, där barnen tillfrågats är begränsad. 
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SYFTE 

Beskriva vad i skolans miljö som bidrar till elevers upplevelse av välbefinnande. 

METOD  

Fenomenologi 
I denna intervjustudie användes Dahlbergs (2014) fenomenologiska livsvärldsperspektiv för 
att beskriva vad i skolans miljö som får elever att uppleva välbefinnande. Deskriptiv 
fenomenologi har en filosofisk anknytning som har sitt ursprung i Husserls och Merleau-
Pontys fenomenologiska filosofi (Robinson & Englander, 2007). Fenomenologin fokuserar på 
människans medvetande och levda erfarenheter. En beskrivning av fenomenet görs utifrån 
den mening eller innebörd fenomenet har för vårt medvetande (Robinson & Englander, 2007; 
Giorgi, 2009). Dahlbergs (2014) ansats är sprungen ur Giorgis fenomenologiska filosofi. 
Inom den deskriptiva fenomenologin ska forskaren sträva efter att sätta den egna 
förförståelsen åt sidan (Giorgi, 2009). Giorgi menar att det inte handlar om att glömma sin 
tidigare kunskap angående fenomenet, vilket anses omöjligt, utan sträva efter att inte låta 
förförståelsen påverka den öppna inställningen till fenomenet och dess innebörd.  
 
Dahlberg (2014) talar också om strävan att tygla sin förförståelse, för att kunna inta en 
kritiskt, reflekterande och öppen attityd inför fenomenet. Syftet med detta är att inte påverka 
intervjuer eller analysen. Författarnas professionella förförståelse grundar sig på bland annat 
erfarenheter, fördomar och kunskap från arbete som sjuksköterska, distriktssköterska och 
skolsköterskestudenter. Dahlberg (2014) beskriver att i den naturliga attityden tas vår 
livsvärld för givet, att världen är som människor uppfattar den samt att andra uppfattar den så 
som vi gör. I den naturliga attityden reflekteras inte kritiskt. Giorgi (2009) och Dahlberg 
(2014) menar att om forskaren distanserar sig från den naturliga, oreflekterade attityden av 
livsvärlden kan hen med öppenhet se bortom och bakom vad som är självklart och taget för 
givet. Det fenomenologiska livsvärldsperspektivet är idén om att förstå världen så som den 
levs av människor, ett närmande av vetenskapen om människor och deras vardagsvärld utan 
att innebörden förloras (Dahlberg 2014). Det krävs en villighet att bli överraskad av resultatet, 
då fenomenologin kan betraktas som konsten av förståelse (Dahlberg 2014). I denna studie 
har den analys som beskrivs av Dahlberg (2014) valts. Dahlbergs innebördsanalys lämpar sig 
väl vid omvårdnadsforskning som i denna uppsats har till syfte att beskriva elevernas 
upplevelse. 

Urval 
Ett strategiskt urval valdes för att kunna beskriva ämnet ur elevernas subjektiva perspektiv. 
En undersökningsgrupp handplockades efter de inklusionskriterier som valts (Polit & Beck, 
2008). Elev i årskurs fyra eller fem, bekant till någon av författarna men ingen nära relation 
var kriterier för att inkluderas i studien. Informanterna hittades i författarnas geografiska 
närhet genom förfrågan till bekanta. Killar såväl som tjejer tillfrågades att delta. Ett skriftligt 
informationsbrev (bil.1) överlämnades till föräldrar och elever som tillfrågats om deltagande i 
studien, varefter intresserade kunde anmäla sitt intresse direkt till författarna. Antal uppgick 
till 8 informanter, fem tjejer och tre killar. Samtliga informanter bor tillsammans med 
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föräldrar. Informanterna går på fem olika skolor, med ett elevantal mellan 65-400 elever.  
Hälften av informanterna går i skola i Sverige och andra hälften i en internationell skola 
utomlands, samtliga har svenska som modersmål. Då skolplikt råder enligt Sveriges lag har 
alla informanterna erfarenhet av skolans miljö som är i fokus för syftet. Då de anses ha flera 
erfarenheter av fenomenet kan antalet informanter ses som tillräckligt. Dahlberg (2014) 
beskriver att om forskningen berör ett vardagligt fenomen och inte något extremt komplicerat 
och förväntan finns på fyllig och rik data räcker cirka 5 informanter. Men om fenomenet är 
mer komplicerat eller intervjuarna är oerfarna något fler. Med detta i åtanke valdes fyra 
informanter per intervjuare för att erhålla ett fylligt och rikt material. Ingen informant ville 
avbryta sitt deltagande under studiens gång. 

Datainsamling 
Med intervjuer anses ge en möjlighet att få en inblick och kunskap om elevernas livsvärld och 
tankar om vad som får dem att uppleva välbefinnande i skolans miljö, detta genom kvalitativa 
intervju som metod (Kvale & Brinkmann, 2009). I intervjuerna skall barnens röst höras så de 
kan vara med att bidra till sociala strukturer, samt lyfta deras rätt att säga sitt i angelägenheter 
som berör dem. Förstärkning av deras röst kan göras hörd genom användande av deras 
terminologi i arbetet (Eder och Fingerson, 2001; FN, 1989). Det krävs förberedelse, god 
kunskap, erfarenhet av barn och deras sätt att kommunicera när man ska intervjua barn. 
Genom att uppträda som en formell intervjuare hjälper det intervjuaren att hålla distans till de 
egna uppfattningarna, samtidigt blir det en vinst i att barnen upplever att de blir lyssnade på 
och blir tagna på allvar (Dalen, 2008). Intervju med barn förutsätter att intervjuaren är 
uppriktigt intresserad av barnens erfarenheter och berättelser.  Det är en balansgång att som 
intervjuare utgå från antagande om barn och barndom, samtidigt som kärnan i forskningen ska 
vara fri från förutfattade meningar eller förförståelse. Hänsyn måste också tas till barnets 
verbala förmåga och utvecklingsnivå (Kortesluoma, Hentinen & Nikkonen, 2003).  
Informanterna är 11-12 år och enligt Piagets utvecklingsteori hamnar de då i slutet på de 
konkreta operationernas period. De kan då ge mycket mer information om deras erfarenheter 
än tidigare, men kan vara begränsade i abstrakt tänkande. De lär sig råda över relationer på ett 
mer komplicerat plan genom att exempelvis föreställa sig andras åsikter utifrån en annan 
utgångspunkt än sin egen. De olika perioderna följer naturligtvis inte några exakta åldrar. 
Informanterna i studien ligger precis på gränsen till de formella operationernas period, där de 
utvecklas genom samarbete med andra. Samarbetsförmågan leder till formning av beteendet 
som i sin tur utvecklar det logiska tänkandet (Beard, 1969). 
För att försäkra oss om att informationsbrevet och intervjuguiden innehöll ett känt språk för 
informanter 11-12 år gjordes en mindre pilotstudie (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna 
gjorde en intervju vardera som transkriberades och lästes av oss båda. Dessa två intervjuer 
inkluderades sedan i studien.	  Två följdfrågor som upptäcktes vara av användning, Hur känner 
du då? samt Kan du berätta varför du tycker så? lades till efter dessa pilotintervjuer.  
 
Vid överenskommelse om deltagande i studien så avtalades tid och plats för när intervjun 
skulle äga rum. Skapandet av ett naturligt sammanhang och en miljö som är känd av barnet är 
av avgörande betydelse vid en intervju (Eder & Fingerson, 2001). Informanterna fick helt 
bestämma plats för att de skulle känna sig trygga. Två informanter valde att genomföra 
intervju hemma hos en av intervjuarna och sex av dem hemma hos sig själva. Intervjuerna 
genomfördes på en ostörd och bekväm plats. Kvale & Brinkmann, (2009) anser att kvalitativa 
studier ur ett fenomenologiskt perspektiv visar på en förståelse av de fenomenen ur 
informanternas perspektiv. I denna studie har den kvalitativa halvstrukturerade intervjun 
utifrån en intervjuguide (bil.2) använts. Intervjuguiden arbetades fram med tanke på det 
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salutogenetiska perspektivet på välbefinnande i skolans miljö. Uttrycket ”Må bra” valdes att 
representera det som upplevdes ge välbefinnande. De olika miljöer i skolan som utsågs att 
efterfrågas i intervjuguiden, valdes för att ge informanterna en referens att berätta utifrån. 
Enligt Söderbäck (2010) innebär det i intervjuer att fånga de erfarenheter och förnimmelser 
som är barnets. Genom intervjuer med barn kan vi få deras värderingar och upplevelser 
genom berättelser och tankar. Barn kan behöva alternativ exempelvis bilder som stöd och 
hjälp för sitt minne och upplevda erfarenheter (Docherty & Sandelowski, 1998; Larsson, 
Johansson, Sundler & Ekebergh, 2012). En förhoppning om att med bilder som stöd till 
intervjuguiden i denna studie, skulle ge fler och djupare beskrivningar av vad som får 
eleverna att uppleva välbefinnande i skolans miljö. Bilderna som användes vid intervjuerna 
var 17 till antal och alla informanter fick titta på samtliga bilder. Tolv av dem var bilder från 
skolans inomhus miljöer, de inkluderade, klassrum, matsal, slöjdsalar, bibliotek, musiksal och 
gympasal, vissa visade också estetik i skolans miljöer eller studerande elever framför en 
laptop exempelvis. Resterande sex bilder från skolans utomhusmiljöer visade skolgård, elever 
ute i en skog, elever framför en skolbuss men också två bilder som visar händer tillsammans i 
en cirkel upp mot himlen och händer som har frukter och bär i händerna. För att så spontana 
svar som möjligt ska ges, så har frågorna inte skickats ut i förväg, detta för att de intervjuade 
ska vara så öppna som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
I inledningsskedet av intervjun gjordes en orientering som Kvale & Brinkmann, (2009) 
beskriver är inledningen till intervjun. Orienteringen ger utrymme för eventuella frågor som 
informanten kunde ha, information om frivillighet i deltagande där informanterna gavs 
möjlighet att bara sitta tyst utan föräldrars vetskap om valet att avstå från deltagande. Även en 
beskrivning av studiens syfte, intervjufrågornas innehåll och hur det ska gå till rent praktiskt 
med inspelning och vilka som kan komma att läsa eller lyssna på den inspelade intervjun. Det 
är av vikt att det klargörs vad innehållet i intervjun ska handla om och varför intervjun görs 
(Söderbäck, 2010).  Genom att göra denna orientering kan det få informanten att slappna av 
och känna sig mer trygg, (a.a.). En intervju kan i barnets ögon likna en lärande situation med 
frågor som ska besvaras. Det blir då mer makt åt intervjuaren och en känsla av att det finns ett 
”rätt” svar på frågorna vilket bör undvikas (Eder & Fingerson, 2001).  Vanligtvis kan barn i 
vardagligt tal vara vana vid att vuxna fyller i, hittar ”rätt” ord eller på annat sätt assisterar i en 
konversation. Söker barn denna hjälp även i en intervju, kan det äventyra integriteten av 
datainsamlingen vilket naturligtvis ska undvikas (Irwin & Johnson, 2005).  
Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon, varade mellan 10-35 minuter och 
transkriberades i nära anslutning till intervjun av intervjuarna själva.  Även non-verbal 
information redovisades i transkriberingen, såsom skratt, hummande och tveksamheter, som 
kan ge viktiga nyanser (Dahlberg, 2014). Trots denna noggrannhet är det viktigt att vara 
medveten om att den transkriberade texten ändå inte till fullo fångar intervjusituationen. 

Analys 
I denna studie användes en beskrivande innebördsanalys som finns beskriven av Dahlberg 
(2014). Analysen enligt Dahlberg (2014) beskrivs som en rörelse från helhet till delar och 
slutligen framstår en ny helhet. Till skillnad från en innehållsanalys som har fokus på orden så 
har innebördsanalysen dessutom det som finns ”mellan” och ”bakom” orden i centrum (a.a).  
Analysprocessen påbörjades genom upprepade genomläsningar av materialet noggrant tills 
texten kunde berättas detaljrikt. Då helheten var välkänt var nästa steg att dela upp materialet i 
delar.  
I den analyserande delen söktes aktivt efter innebörder som matchade syftet. Materialet 
genomarbetades systematiskt genom utplockning och samling av de meningar eller 
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textstycken som sågs illustrera samma innebörder. Dessa förenades då till en meningsenhet. 
Vid meningsenheterna antecknades eventuella tankar om vilken eller vilka innebörder som 
sågs i texten. Dessa anteckningar utgjorde då bildandet av en mängd innebördsdelar. När 
texten var uttömd på alla innebörder behandlades texten åter som en helhet. Analysen 
präglades av ifrågasättande, begrundande och en reflekterande inställning. Frågor som kunde 
ställas till materialet var; Vad uttrycker eleven med det? Vad betyder det? Önskvärt var att 
vara tålmodig och behålla en obestämdhet så länge som det bara var möjligt. Restriktivitet av 
förförståelsen, uttrycklig såväl som underförstådd är nödvändig för att inte tillskriva texten 
innebörder. Det fanns en medvetenhet om förförståelsens existens, men samtidigt en strävan 
att hela tiden fokusera på det som presenterade sig. 
Sedan gjordes en bearbetning av de olika innebördsdelarna och de formades till 
innebördsteman. De från en början nio innebördsteman blev efter ytterligare analys slutligen 
sju innebördsteman. Studier genom livsvärldsperspektiv är i allra högsta grad holistiskt men 
det komplexa i livsvärlden kräver vid analys att helheten även ses som delar (a.a.).  
Under analys och bearbetning av de sju innebördsteman visade det sig vara vissa innebörder 
som representerades av flera teman vilket kan vara fallet (a.a.). Vid presentationen av 
resultatet beskrivs åter en helhet där de olika innebördstemana beskriver en struktur av 
innebörder. Citat från intervjuerna presenteras också då de ger innebörderna nyanser (a.a.). 
Innebördsteman som visade sig vara; utrymmen som stimulerar, gemenskap och goda 
relationer, möjligheten att leka, känna omsorg och empati, att utvecklas genom kreativitet och 
skapande, känna trygghet i skolmiljön samt att äta i en tillfredställande måltidsmiljö. De olika 
innebördstemana hade som nämndes ovan en samverkande effekt och var till stor del också en 
förutsättning för varandra. 

Tabell 1. Selektion ur analysprocessen  
	  
Meningsenhet        Innebördsdel Innebördstema 
Jaa. Det…. vi.. på sommaren 
gillar vi typ och ha 
kompisgungan och gunga i, 
det är väldigt roligt med 
kompisarna. Mmm, det är väl 
det…… För då, vi har typ ett 
litet gäng. Jag och några 
andra och sen så, och då 
brukar vi va på rasterna och 
så brukar vi hålla på med den. 
Då tar två fart och så sitter de 
andra där nere. Ja, typ det. 
 

Gungor generellt och 
kompisgungan speciellt 
var något som 
omnämndes av flera av 
eleverna. Gungandets 
betydelse för 
välbefinnandet nämndes 
genom att både ge 
gemenskap och 
avkoppling men var även 
kopplat till lek.  

 

Möjligheten att leka  

Etiska överväganden 
Inför intervjuerna har beaktande tagits till forskningsprinciper såsom kravet på 
konfidentialitet, nyttjandekravet, informationskravet och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 
2011). Kvale & Brinkmann, (2009) talar om tre etiska riktlinjer för den kvalitativa 
intervjustudien, vilka är: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Enligt 
Sveriges lag har både barn och målsman fått information muntligt och skriftligt genom 
informerat samtycke (bil.1) (SFS, 2003). Intervjuaren informerar om hur undersökningen är 
upplagd och syftet med undersökningen, även att det är frivilligt att delta och att de när som 
helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Vidare påpekar Kvale & Brinkmann, (2009) även 
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att det är viktigt att ge information om konfidentialitet och att inte intervjupersonernas 
identitet kommer att lämnas ut i studien. Exempelvis är citaten i resultatet är ändrade när 
namn nämns, för att skydda informanternas identitet eller andra berörda. Kvale & Brinkmann, 
(2009) liknar en intervjustudie med ett ”moraliskt företag”, där de moraliska frågorna blir 
centrala då intervjupersonen sätts i en utsatt och sårbar situation. Till föreliggande studie har 
förutom det som redan nämnts ovan även specifika etiska överväganden relaterat till att 
informanterna är barn skapat förhållningssättet. Till praktiska arrangemang hör att barnet 
väljer plats och sitta mittemot varandra och kunna ha ögonkontakt. En form av relation 
behöver etableras innan intervjun. Barns sårbarhet kan komma i uttryck exempelvis genom 
deras förmåga att hantera stress men för äldre barn även ökad känslighet för deras självkänsla, 
sociala relationer och integritet. Det är också viktigt att vara medveten om det övertag som är 
oundvikligt att intervjuaren innehar i intervjusituationen (Hill, 2005). Trots en känsla för att 
lyssna och visa respekt för barnet så är den vuxne en auktoritet. Barnet kan däremot påverka 
genom att avgöra huruvida de vill berätta om sin tankar eller ej (a.a.). Under själva intervjun 
är det också av vikt att de ges den tid de vill för att fundera klart och att de själv bestämmer 
vad som är viktigt att berätta om och att ingen begränsning av svaren sker (Söderbäck, 2010). 
Detta har kommit i uttryck på flera sätt som tidigare nämnts i datainsamlingen.  Även en 
medvetenhet om att det faktum att informanterna är barn till våra bekanta är etiskt 
anmärkningsvärt, att de därigenom kan uppleva en beroendeställning har tagits i beaktning. 
Skolsköterskors viktigaste styrdokument är barnkonventionen. Enligt barnkonventionen har 
barnen rätt att uttrycka sin åsikt och höras i frågor gällande angelägenheter som rör dem och 
få dem respekterade enligt artikel 12 men också enligt artikel 13, barns rätt med frihet att yttra 
sig så som de själva bestämmer sig för enlig (FN, 1989).   
Vid en D-uppsats krävs generellt inget godkännande från någon etisk kommitté, handledaren 
har huvudansvaret för att bedöma	   de	   etiska	   övervägandena (Kjällström, 2012). Under 
studiens gång har datamaterialet förvarats på ett säkert sätt för att skydda deltagarna. Nyttan 
med studien var att utifrån resultatet ge kunskaper om och få förståelse för vad i skolmiljön 
som ger elever välbefinnande. Trots syftet, vad som får 10–12-åringar att må bra i skolan, kan 
inte uteslutas att negativa känsloyttringar hos informanten ändå framkommer. I 
informationsbrevet (bil.2) tas detta upp som en eventuell risk och att intervjuaren då agerar 
utifrån sin profession för att bidra och hjälpa. Att som informant få uttrycka sina åsikter och 
upplevelser kan innebära fördelar. Informanter har uppgett att de uppskattat möjligheten att i 
en intervju få bearbeta och reflektera över sin upplevelse (Brooks & Kendall, 1982). 
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RESULTAT 

Utrymmen som stimulerar 
Det framkom att eleverna upplevde att de mådde bra av att ha mycket utrymme, både på 
skolgården och i klassrummen. Gott om utrymme gjorde att de inte upplevde någon trängsel 
och ett stort utrymme uttrycktes som enbart positivt. Tillsammans med relativt få 
klasskompisar omnämndes det stora utrymmet också ge möjlighet till ett lugn i klassrummet.  

 
men typ jättestort och bra… det är ju så bra med så mycket plats… det gillar jag (I 
nr:5 ) 

 
Det fanns dock uttryck för det motsatta, trots att klassrummet inte var så stort så fyllde det 
klassens behov, upplevdes som positivt och gav en ”mysig” känsla. Eleverna uttryckte att det 
var positivt att byta plats mellan skolans många olika miljöer, så som grupprum, slöjdsalar, 
matsal, bibliotek eller skolgård. De uttryckte det som roligt, avkopplande och uppiggande att 
få växla miljö i skolan. Utrymmen där eleverna kunde sitta bekvämt på kuddar, saccosäckar 
eller dylikt beskrevs öka välbefinnandet i skolan. Dessa bekväma utrymmen var sköna och 
lugna där eleverna upplevde en avkoppling från en annars aktiv dag. Det beskrevs framförallt 
som mycket viktigt för välbefinnandet att få gå ut några gånger under skoldagen. Utrymme att 
kunna springa och röra på sig fritt på skolgården sågs som betydelsefullt.  

 
Om man är typ trött eller så, så kan man gå ut och få frisk luft så blir man piggare 
sen (I nr:2) 

 
Informanter som hade erfarenhet av att ha gått i mer än en skola kunde göra jämförelser där 
ett utrymme först beskrevs som mer fördelaktigt på förra skolan men sedan ändå föra 
resonemang mot att det var bättre där de var nu. Det visade sig också att elever reflekterade 
kring möbleringen i skolan, om de såg bra där de satt, om de behövde vrida på sig eller om det 
var öppet och ljust. En ommöblering i klassrummet kunde ge en positiv upplevelse genom att 
alla kunde se tavlan och pedagogen lättare. De nämnde även betydelsen av fönster och ljus i 
skolbyggnaden och klassrummet. Även möjligheten att kunna öppna fönster och vädra 
påverkade positivt. Det togs även upp vikten av att det är rent och att de mår bra av att det är 
ordning och städat i klassrummet. 
 

sen så tycker jag om att vi har satt våra bänkar på rad eller vågrätt så alla kan se… 
innan satt vi lodrätt, på så då och då fick vissa luta sig på sidan för att kunna se (I 
nr:4) 

Gemenskap och goda relationer 

Gemenskap och nära relationer med kompisar och sin klass hade stark koppling till 
välbefinnandet hos eleverna. Gemenskapen präglades av egenskaper såsom en känsla av 
samhörighet och att vara delaktig. Eleverna upplevde även förståelse i olika situationer ifrån 
kompisar. De hade också ett stort förtroende för dem. Förtroendet kunde visa sig vid 
händelser då de inte kände tillit att berätta för vem som helst.  
 

Att man har vänner, det alltid bra att ha nån som man kan prata med om det är 
nånting som har hänt. Ett exempel om man kanske inte mår så bra hemma eller om 
det har hänt nånting i skolan eller så, om man inte vågar berätta för sina föräldrar 
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så tycker jag det är bra att man kan berätta det för nån som man kan lita på, nån 
kompis då.  Jaa då får man ju av sig sina känslor istället för att ha dom inne (I nr:4) 

 
De kunde också uppvisa ett ansvar för gemenskapen på deras skola. Det kunde till exempel 
innebära att de delade med sig av både ätbara och materiella saker. Det faktum att alla mådde 
bra påverkade i sin tur deras eget mående. Vidare beskrevs det som viktigt att alla fick vara 
med och att vara tillsammans och att deras eget välmående var kopplat till att bidra till andras. 
Det kunde komma i uttryck när ett kompisgäng på skolgården såg någon som var ledsen och 
då gick dit för att prata för att se vad de kunde hjälpa till med. Det yttrades också en 
medvetenhet, omsorg och hänsyn som togs till klasskompisar med speciella behov.  Elevernas 
välbefinnande påverkades också av att klasskompisar hade det bra och fick den hjälp och stöd 
de behövde.  
 

// dom specialgjorda för att jag har en klasskompis som heter XX. Och vi har känt 
varandra i… nästan hela livet, vi är bästa kompisar. Ähum, så vi har fått specialbord 
och specialstolar för min kompis hörsel.  Han har hörapparat. (I nr:3) 

 
Att ha roligt och att tillsammans göra saker och umgås betydde mycket för välbefinnandet. 
Det var heller inte något som behövde vara koncentrerat till rasterna eller leken utan även 
under lektionerna. Det fanns också en medvetenhet om att det naturligtvis skulle vara tyst på 
lektionerna men att det ändå gick att skoja en del ändå. Samhörigheten med sin egen klass var 
ofta stark. Den beskrevs som en form av sammansvetsning som växte allt eftersom åren de 
gått tillsammans och de hade fått behålla samma klass. Den gemenskapen kunde även 
förstärkas genom klassresor och utflykter som uppskattades. Det kunde exempelvis vara 
utflykter över dagen till stadens sporthall eller övernattning på lägerskola vid en sjö med olika 
aktiviteter. Stöd och tröst från klasskompisarna var också något som ökade välbefinnandet. 
Eleverna beskrev situationer där de var ledsna och kompisar hade påhittiga sätt att göra dem 
glada igen. Stöd som gav ett välbefinnande i skolan kunde även komma från andra, utanför 
skolan. Det kunde vara föräldrar eller släkt. Det betraktades som en rikedom att ha stöd av ett 
flertal om och när det behövdes. 
 

// får mig att tänka på det, men att andra, om man säger att man inte klarar nåt så 
peppar andra en och alltid, dom är alltid schyssta, alltid se till att man har… att man 
kan klara det. (I nr:1) 

 
En känsla av en stark och levande demokrati och beslut därigenom ansågs viktigt för 
välbefinnandet. Få sin röst hörd, känna att de blev lyssnade på och få sina åsikter sagda var 
något som beskrevs som viktigt för eleverna. När det togs upp frågor som rörde eleverna i 
skolan var det viktigt att de fick en förklaring till varför vissa beslut togs samt att de fick fråga 
och känna att de var delaktiga och togs på allvar.  
 

 Jag tycker att det viktigaste är att man ska ha en väldigt bra lärare och så som 
faktiskt lyssnar på vad man säger (I nr:3) 

Möjligheten att leka  

Lekens betydelse för välbefinnandet var något som alla eleverna hade mycket att berätta om 
och som berörde deras välbefinnande. Leken uttrycktes med glädje och kunde berättas om i 
detalj. Lekens form och innehåll kunde variera men mest förekommande var det lekar eller 
spel med regler eller ramar som lektes tillsammans med andra kompisar. Ofta krävdes det 
samarbete och flera deltagare i lekarna. Det fanns en viss invand struktur vilka kompisar de 
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lekte vilken lek med. Men det fanns även en öppenhet och formbarhet för vilka som deltog. 
På en skola hade de en fritidspedagog som alltid hade rastaktiviteter på förslag. I leken fanns 
även en komponent att leken gav en sysselsättning och fyllde behovet av att alltid ha något att 
göra. Lekandet var dock alltid kopplat till något valfritt och lustfullt. Det gavs utrymme på 
rasterna att kunna delta eller att inte behöva delta i leken, det var tillåtet att inte vilja vara med 
och ändå känna att de hade en möjlighet att hoppa in när de så önskade. Just detta med 
valfriheten och olika lekar att välja på var viktigt för att det skulle vara roligt och kopplat till 
deras välmående. 
 

Det finns mycket att göra på rasterna och så. Vi har väldigt mycket aktiviteter där. 
Och sen så har vi en … våran fritidspedagog som har ”kronan” för treor, fyror, 
femmor. Han gör alltid rastaktiviteter på, om man inte har något att göra så kan man 
göra nåt. (I nr:3) 

 
Gungor generellt och kompisgungan speciellt var något som omnämndes av flera av eleverna. 
Gungandets betydelse för välbefinnandet nämndes genom att både ge gemenskap och 
avkoppling men var även kopplat till lek. Det framkom att de yngre barnen oftast hade 
företräde till gungorna som en sorts oskriven lag. När och om det ändå fanns möjlighet för 
mellanstadieeleverna att använda gungorna upplevdes det som en aktivitet som fyllde många 
funktioner och uppskattades mycket. Att gunga var även kopplat till sommar och skönt väder. 
De flesta lekar som omnämndes var lekar som innehöll rörelse och fysisk aktivitet. Idrotten 
som ämne kopplades ofta nära leken på grund av att den innehåller fysisk aktivitet som då 
även lekarna ofta gjorde. Fotboll var exempelvis gränsöverskridande. Inte sällan var det ett 
visst mått av tävlingsmoment i lekarna. En lek som ”datt” (tafatt) var omdöpt till ”mördaren” 
för att upplevas som mer spännande. Lekar kunde också efterlikna och benämnas efter 
dataspel. Tävlingen behövde inte alltid vara i spel som fotboll eller organiserade lekar som 
”sandman” och ”one bounce” utan mer av det subtila slaget. Ett exempel på en sådan tävling 
var när två elever i hemlighet tävlade på väg till matsalen, om vem som kom först i matkön 
och om att vinna en speciell plats i matsalen. Ett inslag av civil olydnad höjde spänningen i 
leken då det inte var okej att springa men de ändå lyckades med det. Andra lekar kunde vara 
fysiska utmaningar såsom klättring som kunde leda till skador men avskräckte inte för det 
utan snarare sporrade. Olika platser på skolan erbjöd olika lekar. Utformning av skolgården 
och de förutsättningar som fanns där för lek verkade ha stor betydelse för de lekar som lektes. 
Det sågs som positivt med stor plats på skolgården. Men enbart utrymme räckte inte. Mest 
fördelaktigt var en uppdelning, indelning av olika platser som till viss del var tillrättalagda för 
olika aktiviteter. Det kunde också vara naturen som inbjöd till lek. Årstiderna var något som 
spelade stor roll för vilka lekar som lektes. Möjligheten till vissa lekar försvann över vintern 
på grund av kyla eller snö. Snön i sig kunde dock vara ett villkor för vissa andra lekar. 
Samtidigt så kunde fantasin också vara grunden till nya lekar. Det underlättade då att miljön 
på skolgården hade förutsättningar som öppnade för möjligheten att fantisera. 
 

//…då… hade jag först tänkt och bygga nåt.. typ en snögubbe eller nått…men istället 
så.. typ.. vi har en rutschkana och sen tog vi en liten rutschkana som vi ..som vi flytta 
för man kan flytta på den… (skrattar) och satte den ovanför den stora rutschkanan 
sen så byggde vi typ en egen liten sån där snö rutschkana så att man kommer ner på 
marken och då åker ju vi liksom… normal sett så är ju liksom rutschkanan så hög 
och så går den ner och så slutar den typ där nere… och vi flyger ner… men nu blev  
rutschkanan typ sååå hög….(skrattar) så kan man åka ner….Ja… men man flög ju 
typ… för dom hade ju trampat med stövlarna för det var ju ett sånt här rum mellan 
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snön och så man flög och  landade på snön… så jag landade på en iskub ba…aaaa (I 
nr:5 ) 
 

Lek var också något som kunde användas av pedagoger som en form av belöning. Ibland sågs 
rörelsen och den fysiska aktiviteten i sig själv som en förutsättning för fortsatt lärande.  
 

Ja, ibland kan man bli rastlös på lektionerna och då är det rätt störande om nån 
sitter och eller för ... eller jag tycker det är bra om man kan springa av sig på 
rasterna, det tycker jag i alla fall. Så man inte, inte springer av sig i klassrummet i 
istället när det är lektion. (I nr:2) 

 
Grunden i leken var alltid att den gjordes tillsammans med kompisar och därmed också 
innebar att inte behöva vara ensam. Gemenskapen var alltså ett viktigt inslag liksom att 
skratta tillsammans och vara lite tokiga som eleverna beskrev det. Leken gav inte bara 
sysselsättning utan möjlighet att vara med i ett sammanhang och odla vänskaper.  

Att känna omsorg och empati  
Bry sig om, trösta och göra sina klasskompisar glada var något som beskrevs av eleverna. Det 
var viktigt att vara uppmärksam på klasskompisarnas känslor och sinnesstämningar för att alla 
skulle må bra i skolan. De beskrev att de upplevde ett välbefinnande av att kunna göra någon 
kompis glad eller att de själva blev glada av att deras klasskompisar visar dem omsorg och 
empati. Att alltid behandla sina klasskompisar så som de själva ville bli behandlade beskrevs 
som en viktig komponent till att alla på skolan skulle må bra. Något som även beskrevs i 
relation till gemenskapen med klasskompisar.  

 
// för det är ju så här man kan se nån ledsen och att göra den glad, det kan ju, det 
kan ju kännas att det värms i hjärtat för att man gjort nån glad. Man blir väldigt 
lycklig att om man ser nån ledsen så kan man ju bli lite så sänkt så här att man bara 
åhh.., men när man gör någon glad så blir man ofta såhär glad igen och man blir så. 
(I nr:1) 

 
Beståndsdelar för att trivas i klassrummet var att bli rättvist behandlade av pedagoger och visa 
ömsesidig respekt för varandra där. Det kunde också handla om att det skulle vara tyst när 
pedagogen talade så att alla kunde höra vad denne sa. Men också om att eleverna kunde få 
tala med varandra under lektionstid så länge de visade hänsyn till varandra och pedagogen. 
Klassrummen beskrevs alltså som ett ställe där eleverna kunde få frihet under ansvar, något 
som de kände en stolthet över att kunna hantera, då klassrummet blev en harmonisk plats där 
det fanns utrymme för samtal under arbetet. Pedagogerna sågs på som en stor tillgång till 
välmående i skolan. Det handlade till stor del om deras personlighet och deras sätt att 
kommunicera just genom omsorg och empati.  De pedagoger som eleverna tyckte om och 
som bidrog till välbefinnande på skolan beskrevs i termer som snälla, hjälpsamma och 
framförallt tillgängliga. Tillgängligheten, att få den hjälp de behövde och när de behövde den, 
var något som eleverna satte ett stort värde på. Det fanns utrymme för förbättringar i skolan 
för att eleverna ska tycka att den var optimal för deras välbefinnande. Men det fanns också 
uttryck för att skolan upplevdes som en plats där de mår bra och trivs.  
 

Skolan är så perfekt. Jag tycker att när skolan är jättebra det gör att jag mår mycket 
bättre i skolan (I nr:1) 
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Att utvecklas genom kreativitet och skapande 

Eleverna nämnde på olika sätt att estetik spelade roll för deras välbefinnande i skolan. Färg på 
väggarna, levande växter och blommor samt dekorationer gillades och upplevdes som 
positivt. Ting de själva hade skapat, både pyssel och skolarbeten, kunde ofta sättas upp och 
pryda väggarna i klassrummet vilket de kunde känna en stolthet och glädje över. De mer 
skapande ämnena som musik, träslöjd, syslöjd och bild gav ofta en känsla av att må bra. 
Exempelvis beskrev de nyfikenheten att lära sig noter och få lov att spela olika instrument.  
Likaså upplevdes möjligheten att arbeta med olika material som fördelaktigt. Eleverna 
beskrev att välbefinnandet var kopplat till en ren glädje till själva skapandet men även en 
tillfredställelse över resultatet. 
 

ja… för det är ju att jag tycker väldigt mycket om Art och det är ju .. jag gillar ju 
väldigt mycket att skapa och så där….  Jag gillar ju liksom att göra något jag gillar.. 
jag har ju en idé om hur det ska se ut och det blir som jag har // …ganska så nära till 
vad jag tänkt mig…// och jag gillar att se att det här gjorde jag det blev bra, den blev 
fin så här (I nr:8 ) 
 

Välbefinnande genom kreativitet kunde också komma i uttryck av hur själva pedagogiken var 
utformad. Det beskrevs exempelvis som stimulerande och roligt när pedagogerna läste eller 
spelade musik samtidigt som eleverna fick måla. Skoluppgifter kunde beskrivas som 
humoristiska samtidigt som de gav kunskap, vilket tillsammans bidrog till att de mådde bra. 
Ett annat exempel var när bildlärarens instruktioner till alla elever på bildlektionerna, ändå 
utmynnade i så vitt skilda slutresultat, vilket roade och också var relaterat till välbefinnandet. 
 

Ja, att vi får måla till musik och så..Ehhh, måla vanligt och måla helt fritt det är lite 
en annan sak i och med att man får tänka lite vad det e och så…Ähum. Man kommer 
på lite lättare och så vad man ska måla. (I nr:3) 

Känna trygghet i skolmiljön  
Känna sig trygg i skolan, med kompisar och pedagoger var något som eleverna beskrev som 
viktigt för välbefinnandet. Vissheten om att det fanns människor i skolan de kände sig säkra 
med och kunde få hjälp av var en av de avgörande faktorerna de nämnde för deras 
välbefinnande. Trygghet kopplat till klassrummet och klassen framkom tydligt, där eleverna 
hade närheten till pedagog och alla klasskompisarna samlade. De kände sig välkomna till 
klassrummet och det inbjöd till en känsla av trygghet. Den känslan fanns även i skolans 
övriga utrymmen men var starkast kopplad till det egna klassrummet. Pedagogernas närvaro i 
klassrummet gjorde att eleverna upplevde ytterligare säkerhet. Pedagogen kunde även bidra 
med en tydlighet kring rutiner och struktur om vad skoldagen skulle innehålla, vilket också 
gav en garanti och förutsägbarhet för eleverna. Det hade betydelse om eleverna nyligen bytt 
skola, en ny miljö för eleven, då upplevdes tryggheten i det egna klassrummet som extra 
viktigt för eleverna.  

  
Och det är väldigt så här tryggt i vårt klassrum. Jag känner mig trygg med min klass. 
Så det gör ju att jag mår väldigt bra och att jag har väldigt roligt där. Det är det som 
gör att jag har roligt att jag känner mig trygg och allt. (I nr:1) 

 
Skolgården beskrevs också som en trygg plats. Där kände de att de fick vara delaktiga i leken, 
eleverna var sams och att vuxna var närvarande om något skulle hända. Tryggheten var även 
kopplad till omsorgen eleverna hade gentemot varandra. Klasskamrater kände sig säkra 
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genom kamratstöd, och det kunde även förhindra utanförskap. Då andra elever kände sig 
trygga på skolan fick det effekten att de själva kände sig mer trygga. 

Att äta i en tillfredställande måltidsmiljö 

Alla eleverna nämnde något om hur maten och matsalen i skolan upplevdes och påverkade 
dem. Det är tydligt att eleverna upplevde att kosten har betydelse för deras välbefinnande. 
Även gemenskap och miljön i matsalen visade sig ha betydelse för välbefinnandet. Måltiden 
var även en stund för avkoppling och en skön paus ifrån skolarbetet. Eleverna som går i den 
internationella skolan jämförde matsal och mat på den skola de går i nu med den miljö och 
kost de haft i Sverige. De uttryckte uppskattning kring valmöjligheterna, att själva ta till sig 
den mat de ville ha samt betydelsen av färska livsmedel de haft i Sverige. Eleverna visade 
även att de hade viss kunskap om att det är mat som ger dem energi och att de hade ett behov 
av att få i sig näring under skoldagen för att må bra och orka med.  

 
Och sen tycker jag också att maten är rätt viktig för det är maten som ger energi så 
man inte blir trött på sista lektionen eller så. (I nr:4) 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Syftet med föreliggande studie är att beskriva vad som bidrar till elevers välbefinnande i 
skolans miljö, med tanke på detta känns en ansats utifrån fenomenologisk livsvärldsperspektiv 
helt adekvat. Då det fenomenologiska livsvärldsperspektivet är idén om att förstå världen så 
som den levs av människor (Dahlberg, 2014). Kvalitativ intervju anses som lämplig 
datainsamlingsmetod för att skapa en fördjupad förståelse för fenomenet som undersöks och 
för att därefter kunna visa på sammanhang och likartade beskrivningar i det insamlade 
materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). I den kvalitativa forskningsintervjun nämns det att 
informanten ska reflektera över fenomenet, så att det osynliga och det självklara blir mera 
synligt (Dahlberg, 2014). Då fenomenologi är att betrakta som konsten av förståelse enligt 
Dahlberg (2014), har informanternas sätt att resonera sig fram till svar bidragit till just det, en 
ökad insikt i vad eleverna faktiskt upplever bidrar till välbefinnande i skolans miljö. 
 
Det är fördelaktigt att informanterna har olika erfarenheter, ålder och kön, något som ger en 
bredare variation angående skolans miljö. En nackdel i urvalet kan vara att fyra av 
informanterna går på samma skola, det vill säga att spridningen är mindre. Samtliga 
informanter bor tillsammans med föräldrar vilket kan antas ge en grundtrygghet. Urvalet av 
informanter utförs av författarna själva, vilket också kan påverka resultatets trovärdighet 
genom att spridning gällande olika samhällsklasser inte har uppnåtts. Medvetenhet finns om 
att ett bredare strategiskt urval än vad som uppnåtts kan påverka resultatet. Förväntan om att 
erhålla ett fylligt och rikt material av de åtta intervjuerna har förverkligats, vilket kan ses som 
en styrka för studien. Då syftet vill spegla elevernas upplevelse utifrån ett salutogenetiskt 
perspektiv, känns urvalet lämpligt då skolelever upp till femte klass uppger att de mår ”bra” 
eller ”mycket bra” i hög grad enligt folkhälsomyndigheten (2014) och rapporten ”skolbarns 
hälsovanor 2013/2014”. Det finns en medvetenhet om att även genus kan påverka 
välbefinnandet. I denna studie har det valts att se elever som grupp och inte diskutera 
genusperspektivet då underlaget anses vara för litet och ojämnt.  
 
Intervjua barn i forskningssyfte är komplext och kräver kunskap och erfarenhet om just 
barnintervjuer (Irwin & Johnson, 2005; Docherty & Sandelowski, 1998). Självkritik gällande 
tillräcklig kunskap och erfarenhet att intervjua barn har det reflekterats över. En mängd 
litteratur om barnintervjuer har lästs som förberedelse inför intervjuerna. En erfarenhet rikare 
och än mer ödmjukhet inför uppgiften har erhållits under studiens gång. En insikt har nåtts om 
att vara bekant till informanterna vid intervjuer kan vara både en fördel likväl en nackdel.	  
Risker med att ha bekanta som informanter har diskuterats, det kan handla om huruvida det 
svaras sanningsenligt, om det finns en föräldrapåverkan på grund av bekantskapen eller om 
det skulle påverka den framtida bekantskapen på något sätt. 
Att informanterna är barn till bekanta vilket också hjälper dem att känna grundtrygghet vid 
intervjun. Med studiens informanter var förtroendet i viss mån etablerat då de hade en 
kännedom om intervjuaren. Alla informanterna har inte träffat intervjuaren men har 
förhandsinformation från sina föräldrar från vilket sammanhang de är bekanta. Ytterligare 
uppbyggnad av relationen kan bestå i att småprata med barnet och föräldern innan intervjun 
tog sin början om andra saker som vädret, dagen och fritidsaktiviteter de varit iväg på. 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2003) kallar detta för det sociala kontraktet, huruvida 
förtroende skapas ger sedan förutsättningar för att barnet vill berätta. Det finns även en 
ömsedighet i det sociala kontraktet vilket tar för givet att intervjuaren har 100 % 
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koncentration och närvaro vid intervjun (a.a.). Det är absolut nödvändigt för att förstå och 
kunna formulera rätt följdfrågor vid behov. 
 
Det upplevs inga problem i samband med val av intervjuplats, då eleverna själva får 
bestämma plats för intervjun, vilket känns viktigt och självklart (Irwin & Johnson, 2005; 
Rhöse Martinsson, 2012). Frågeguiden med dess icke-ledande frågor är till god hjälp under 
intervjun. Största utmaningarna kan istället handla om att inte ge värderande bekräftelse och 
ha tålamod att vänta ut svar. Enligt Dahlberg (2014) är det viktigt med balans mellan riktade 
frågor och mängden följfrågor. Balansen uppnås enligt henne genom relativt få riktade frågor 
och en större mängd följdfrågor. I denna studie innehöll intervjuguiden 5 riktade frågor, och i 
varje intervju ett flertal följdfrågor. Möjligtvis kan än mindre riktade frågor till fördel för fler 
följdfrågor kunnat följa och få fram informanternas livsvärld i större utsträckning. Docherty 
& Sandelowski (1998) menar på samma sätt att ostrukturerade frågor ger mer än direkt ställda 
frågor men påpekar vidare att berätta fritt även kan upplevas som tröttsamt och frustrerade för 
vissa barn. Datainsamlingen inleds med varsin pilotintervju för att testa intervjuguidens 
relevans gentemot syftet. En pilotstudie bidrar också till att öka studiens tillförlitlighet. Efter 
justering av följdfrågor i intervjuguiden anses metoden till viss del tillförlitlig (Kvale och 
Brinkmann, 2009). Tanken var redan från början att dessa intervjuer också skulle ingå i 
studien om möjligt. De ändringar av intervjuguiden som görs efter dessa intervjuer är så 
minimala att det inte ses som något hinder att inkludera dessa intervjuer. Kvale och 
Brinkmann, (2009) förespråkar att göra en orientering i början av intervjuerna för att få 
informanten att slappna av och få chansen att ställa eventuella frågor. Orientering upplevs 
som en god start och göra eleverna mer förberedda på att berätta.  
Det att ha bilder som stöd under intervjun upplevs som ett värdefullt redskap (Docherty & 
Johnson, 1998; Larsson et al., 2012). Bilderna skildrar olika platser och situationer från 
skolans miljö. Vissa av eleverna vill till en början beskriva det som syns på bilderna men 
efterhand ger det vid flera tillfällen mångfacetterade beskrivningar till vad som bidrar till 
deras välbefinnande som utan bilderna sannolikt aldrig hade kommit att beröras. Trots 
svårigheten att intervjua barn så känns det rätt att erhålla denna kunskap från eleverna själva 
med tanke på att barnkonventionen är ett av skolsköterskornas viktigaste styrdokument.  
 
Att Dahlbergs (2014) innebördsanalys lämpar sig väl vid omvårdnadsforskning konstateras 
vid analysen av materialet. Under analysens inledningsskede så sker den på varsitt håll där allt 
transkriberat material läses igenom. Även själva transkriberingen ses som en början på 
analysen då materialet blir mer synligt. När sedan innebörderna i materialet ska plockas ut 
och sättas i meningsenheter görs detta tillsammans för att kunna diskutera hur innebörderna 
ska beskrivas och vilka teman som upptäcks. Under analysen av intervjuerna upptäcktes 
lämpliga följdfrågor som inte setts behov av förrän då, vilket kan ses som en svaghet. När 
innebördsdelarna bearbetas och formas till innebördsteman eftersträvas restriktion av 
förförståelsen och innebörderna ifrågasätts samt tänks igenom flera gånger. Dahlberg (2014) 
menar att denna analys vid rikt datamaterial och med flera variationer på innebörderna kan 
vara betjänt av att först även göra en beskrivning av essentiella innebörder (s. 126). Vid mer 
kunskap om innebördsanalys kunde kanske även detta inkluderas i analysen av resultatet. Vid 
analysen är det viktigt att meningsenheterna inte är för korta eller för långa samt att det är den 
mest korrekta meningsenheten som väljs ut. Om detta genomförts på ett korrekt vis kan 
självklart diskuteras, då analysen utförs utan erfarenhet eller reell kompetens inom 
fenomenologi. Gällande vår förförståelse så innefattar den egen skoltid och egna barn i 
skolans värld samt praktik i pågående skolsköterskeprogrammet. Vår förförståelse kan till 
exempel inbegripa att de praktiska läroämnena eller att den sociala samvaron bidrar till 
välbefinnande. Funderingar kan gå till hur mycket svårare det är att reducera förförståelsen 
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om författarna istället har arbetat många år som skolsköterskor. Med det kan sägas att den 
ringa erfarenheten då också varit en fördel under analysen. Trovärdigheten kan också sägas 
vara stärkt i och med metodvalet samt genom att försöka koppla bort den egna förförståelsen. 
 
Studien anses ha genomförts på ett etiskt riktigt sätt utifrån Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
(Vetenskapsrådet, 2011). Stor hänsyn togs till informanternas ålder både i samband med 
utformningen av informationsbrevet och i intervjuguiden. I intervjusituationen är författarna 
väl medvetna om sin eventuella maktposition och föreslår därför enskilda intervjuer med 
eleverna. Rhöse Martinsson (2012) menar att det etiska perspektivet generellt kan ifrågasättas, 
huruvida barnen verkligen vet konsekvenserna av deras deltagande i forskning. Vidare nämns 
termen ”gatekeeper” som åsyftar exempelvis föräldrar eller annan vuxen i skola som kan 
agera som hjälp för att se till att barnets deltagande i forskningsprocessen blir ”riskfri” genom 
att se till det individuella barnets intresse. De kan även hjälpa barnet att förstå forskningens 
syfte (a.a.). Det upplevs dock som att samtliga informanter tycker att det är upplyftande, 
spännande och roligt att bli intervjuade. 
 
Att på ett så konkret sätt som möjligt beskriva elevernas berättelser och se ett resultat växa 
fram är utmanade. Intresse finns att göra en studie som van Manen (1997) och Backman et al. 
(2012) förespråkar, nämligen att låta eleverna skriva ner sina upplevelser och erfarenheter. 
Ytterligare en dimension hade varit att eleverna själva får var delaktiga analysen. Nyttan hade 
då blivit konkret för eleverna på ett helt annat sätt. Irwin och Johnson (2005) menar att ge 
barnen en röst gör att forskningen används som ett verktyg så att barnen kan bidra till de 
sociala strukturer som angår dem. Forskning kring förbättringar i skolans miljö blir då en del 
av processen som görs tillsammans (Bergmark & Kostenius, 2009). Detta anses dock för 
avancerat och bör göras på forskningsnivå.  

Resultatdiskussion 
Studiens resultat åskådliggör innebördsteman som alla visar på vad som bidrar till elevernas 
välbefinnande i skolans miljö. Informanternas beskrivning utifrån deras livsperspektiv ger en 
sammanflätad bild av innebördsteman som är beroende av varandra snarare än rangordnade. 
Tryggheten kan i viss mån ses som en förutsättning för leken och det kreativa skapandet, men 
i leken och skapandet formas också ett samspel och goda relationer som även underbygger 
tryggheten och så vidare.   
 
I föreliggande studies resultat beskrivs att själva utformningen av byggnader, olika rum samt 
skolgården kan ha en direkt betydelse för välbefinnandet. Det åskådliggörs genom faktorn 
”stort utrymme” som omnämns i positiva ordalag. Det ses som en möjlighet till frihet och att 
behålla sin integritet. Just detta resultatfynd hur stort utrymme eller tillräckligt med utrymme 
så tydligt kopplas till välbefinnande finns inte beskrivet i tidigare forskning på detta sätt. Det 
är inte direkt dess faktiska storlek utan beskrivs ofta i förhållande till hur många elever de är i 
klassen eller i skolan när det gäller skolgården. Ett klassrum som benämndes som ”inte så 
stort” kopplades direkt till att de var den klassen med minst antal elever på skolan och att det 
då ansågs lämpligt att just de hade det. Utrymmet kunde också relateras till att kunna behålla 
sin integritet genom att sitta ostörd i skolans bibliotek. Stora fönster som släpper in ljus 
noteras vara av betydelse för informanternas välbefinnande i den föreliggande studien. Cold 
(2001) får i sitt resultat också fram vikten av mycket dagsljus in i skolan och vidare att den 
estetiska utformningen som rymlighet, flexibilitet och öppenhet i skolans lokaler har 
betydelse för trivseln och bildandet av en god lärandemiljö. Resultatet i föreliggande studie 
pekar på att utrymmen i skolans fysiska miljö, olika platser och rum är något som stimulerar 
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eleverna och bidrar till deras välbefinnande. I studiens resultat kommer det fram att eleverna 
ofta uppskattar rum med egna speciella uttryck såsom slöjdsal, idrottshall och myshörna med 
saccosäckar, detta ses även i Skantzes (1998) studie. Studiens resultat visar också att 
välbefinnandet var kopplat till de aktiviteter som gjordes möjliga i de olika miljöerna 
exempelvis avkopplingen i saccosäckarna likväl som fri rörelse på skolgården och skapandet i 
bild och slöjdsalar. Skantze (1998) beskriver också att det inte främst är arkitekturen av den 
fysiska miljön utan de handlingar och den sysselsättning som kan utföras i rummen som är av 
störst betydelse. I Davidssons (2008) tolkningar av barns berättelser och teckningar 
framkommer ett liknade resultat, upplevelsen över betydelsen i utrymmet varierar efter 
huruvida pedagogen leder aktiviteten eller det är fritt för eleverna. Vidare menar hon att 
skolans olika utrymmen får sin betydelse med utgångspunkt i vad de kan göra och förstår vad 
de får göra på de olika platserna (a.a). Skolans estetiska miljö beskrivs i studiens resultat spela 
stor roll för välbefinnandet i skolan. Gröna växter uppskattas på samma sätt som att väggarna 
dekoreras av elevernas egna olika konstverk, vilket också framkommer i Cold (2001). Cold 
(2001) ser även i sin forskning att välbefinnandet påverkas av miljöns estetik. Likaså 
förmågan att koncentrera sig och känslan av harmoni och ro påverkas av den fysiska miljön 
(a.a.).  
 
Studiens resultat lyfter även att kreativa ämnen som musik, bild och slöjd bidrar till 
välbefinnandet. Det blir här också en koppling till att variationen av miljöerna i sig spelar roll 
för välbefinnandet. Att eleverna i studien uppskattar kreativa ämnen kopplas till att de får 
utveckla mesosystemet det vill säga interaktionen mellan mikrovärldarna. Bronfenbrenner 
(1979) menar att fantasi tillåter individens uppfattning att inte bara inta ett reflekterande utan 
även ett konstruktivt tänkande. Han menar vidare att god utveckling kan ses genom individens 
sätt att uttrycka sin fantasi. I studiens resultat visar sig miljön helt avgörande för möjligheten 
till kreativitet och skapande samt att olika miljöer i skolan kan vara mer eller mindre lämpade 
för kreativa aktiviteter. Detta kan vara anledningen till att skapande och kreativitet i 
föreliggande studie, bidrar till välbefinnandet i skolans miljö. Skapandet och kreativiteten är 
också nära kopplat till den värdefulla leken där de får använda sin fantasi fritt. Det finns i 
resultatet även ett starkt inslag av humor i skapandet och kreativiteten. I resultatet ses även 
hur lyckosamt kreativiteten används pedagogiskt. Här kan ses en nytta för skolsköterskor, att 
vid hälsoundervisning dra nytta av att barn tar in kunskap bättre då de får skapa och använda 
sin fantasi. Skolsköterskor får lov att bli kreativa och på ett roligt och skapande sätt undervisa 
i hälsofrågor. Betydelsen av utrymmen är något som lyfts i flera studier (Skantze, 1998; 
Davidsson, 2008; Backman et al., 2012) vilket innebär att det finns krav på skolans lokaler ur 
ett arbetsmiljöperspektiv. Att se de riskfaktorer som kan ge brister i välbefinnandet för 
eleverna när målen i arbetsmiljöarbetet sätts är viktigt (Häggqvist, 2004). 
 
Erikssons (1989) tankar om omsorg grundar sig på den naturliga omvårdnaden, att människor 
har en vårdande egenskap i sig. Eriksson beskriver naturlig omvårdnad som ett samspel 
mellan människor, att individen genom handlingar kan skapa välbefinnande hos sig själv 
genom detta samspel. Denna syn på omsorg passar in på studiens resultat som visar på att 
gruppens välbefinnande och gemenskap ökar den enskilda elevens välbefinnande. Den 
upplevda gemenskapen formas av egenskaper såsom en känsla av samhörighet, tillit och 
delaktighet. Att bry sig om, trösta och göra sina klasskompisar glada är något som beskrivs av 
informanterna som något de gör naturligt samt bidrar till det egna välbefinnandet. Även att 
vara uppmärksam på klasskompisarnas känslor och sinnesstämningar framkommer som något 
viktigt för att alla ska må bra. Bemöta sina jämnåriga så som de själva vill bli bemötta, att få 
lov att vara olika men ändå likvärdiga, lyssna empatiskt och uttrycka sig ärligt är viktiga 
värderingar som framkom. Resultatet visar att ett förtroende för och en gemenskap med 
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klasskompisarna bidrar till välbefinnandet. Detta upplevs då som en form av 
sammansvetsning med den egna klassen som växt sig stark genom tid. Denna form av 
gemenskap, goda relationer och upplevelsen av en god psykosocial miljö, ses som en viktig 
del som bidrar till välbefinnandet i skolan. En bra utvecklingsmiljö enligt Bronfenbrenner 
(1979), är en miljö där barn kan delta i gemensamma aktiviteter tillsammans med jämnåriga 
och vuxna som de känner tillit till och har en god relation till. I studiens resultat speglas även 
att gemenskapen vid måltidsmiljön är av vikt. Informanterna påtalar att vem de satt bredvid i 
matsalen har betydelse men likaså matsalens utformning, matglädje och skollunchens 
möjlighet till avkoppling har betydelse för deras välbefinnande i matsituationen. I Zandians et 
al. (2012)  konklusion förespråkas en längre lunchrast som skulle resultera i mindre stress 
samt bidra till en trivsammare måltidsmiljö. Backman et al. (2012) får i sitt resultat fram att 
välbefinnandet också var knutet till matmiljön. Eleverna där nämner både kvalitén på maten 
och i vilken grad de kan njuta av maten vid förtäring. I föreliggande studies resultat 
framkommer också valfrihet, portionera upp maten själv och tillgång till färska livsmedel som 
positivt. Houldcroft, Haycraft och Farrows (2013) studie gav indikationer på att det sociala 
sammanhanget med kompisar och jämnåriga och även kön kan ha betydelse för konsumtionen 
av mat i skolan.  
 
Resultatet visar också på en medvetenhet, omsorg och hänsyn som tas till klasskompisar med 
speciella behov. För elever med behov av särskilt stöd av diverse anledningar är utmaningen 
att säkerställa deras välbefinnande i skolans miljö ännu större. Nilsson (2014) hävdar att det 
är märkligt att inte hälsa och välbefinnande diskuteras oftare vid utformningen av särskilt stöd 
och inkludering i skolan. Nilsson menar vidare att forskning tydligt pekar på att delaktighet 
och stödjande relationer är direkt hälsoskyddande faktorer (a.a.). I studien ses det som en 
självklarhet att alla ska ha samma förutsättningar som de själva för att trivas i klassrummet. 
Både Leininger (1995) och Eriksson (1989) menade att människor tros vara naturligt 
vårdande och bryr sig om inte bara sina egna utan även andras behov, välbefinnande och 
överlevnad. Det ses tydligt i föreliggande studies resultat att välbefinnandet även är kopplat 
till att andra har det bra, det är exempelvis något som förstärkte tryggheten. Resultatet i denna 
studie visar på att eleverna bidrar till varandras välbefinnande och visar på så sätt att de har ett 
salutogent tänkande. Om de mår bra tillsammans och har roligt är det en vinst för alla. Detta 
är något som bekräftas i både Warne (2013) och Vieno, Perkins, Smith och Santinellos (2005) 
studier. Känslan av gemenskap påverkas genom att elever har en bra relation till varandra och 
sina lärare, att de stöttar varandra, samarbetar och deltar aktivt i skolans aktiviteter (Warne, 
2013).  
 
Studiens resultat visar att den trygghet eleverna upplever och som bidrar till deras 
välbefinnande är knutet till både utrymmen och andra medmänniskor. Klassrummet är utan 
konkurrens det utrymme som ses som mest tryggt på skolan men även skolgården nämns. 
Starkast är tryggheten kopplad till pedagogerna och klasskamraterna. Således beskrivs en 
samverkanseffekt då de tryggaste förhållandena är att vara i klassrummet med pedagoger och 
klasskompisarna. I resultatet framkommer också en spridningseffekt, om kompisarna kände 
sig trygga bidrog det till att öka den egna tryggheten. Den känslan talar för att elever är 
motiverade och med fördel kan vara delaktiga i en ”levande” värdegrund och i arbetet mot 
kränkande behandling. En skola där eleverna upplever trygghet vill gärna bevara den och det 
blir då en god spiral som gynnar hela skolan och främjar en god psykosocial miljö. Denna del 
av studiens resultat kan direkt kopplas till Bronfenbrenners makrosystem där tryggheten är en 
komponent i elevens olika mikrovärldar och ger en balans som därmed leder till ett 
välbefinnande. Ahlström (2009) menar att de skolor som gör eleverna delaktiga i det 
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förebyggande arbetet mot kränkande behandling och mobbning är de som bäst lyckas och har 
en låg nivå av dessa problem.  
 
Lekens betydelse är mycket framträdande i den föreliggande studiens resultat.	  Leken ses som 
värdefull av eleverna och skolans olika miljöer inspirerar till fantasifull lek som skapar 
välbefinnande. En mångfald av olika lekar beskrivs. Ofta är det lekar med en viss struktur och 
spelregler vilket ger en trygghet då alla vet hur leken går till och ska lekas. Flera av de lekar 
som nämns är fartfyllda med mycket fysisk aktivitet. Sandberg (2008) menar att i leken ingår 
många beståndsdelar som inverkar på utvecklingen på flera olika sätt, socialt, motoriskt, 
intellektuellt och känslomässigt. Enligt Sandberg (2008) sker utvecklingen av uppfattningen 
av sitt egna jag, förmågan att kommunicera, lärande och bildande av koncept genom leken. 
Det är samspel och gemenskap med andra som ger kunskap om sig själv och om andra (a.a.). I 
föreliggande studies resultat är det också ett slående konsensus att leken alltjämt är byggd på 
valfrihet, lust, glädje och är inkluderande genom att alla som vill får vara med. Att det ingår 
socialt samspel som inkluderar mycket samarbete och fysisk aktivitet är något som naturligt 
erhålls i leken utan större reflektion. Eriksson (1987) beskriver att leken är både ett uttryck 
och en resurs för att uppnå hälsa och ingår även i vårt naturliga beteendemönster. Leken är en 
beståndsdel i vårdandet enligt Eriksson (1987) och det är ett fenomen som vi som 
skolsköterskor behöver förstå i förhållande till att främja elevernas välbefinnande. Leken är 
hårt knutet till tillit och tillfredställelse (a.a.).  
Resultatet visar i enlighet med Eriksson (1987) att leken är både skapande och fantasifull och 
bidrar till gemenskap och samhörighet vilket främjar elevernas utveckling. I resultatet 
beskrivs leken som en aktivitet som ger sysselsättning och som får tiden att gå exempelvis på 
rasterna. Det ger en viktig dimension på elevernas syn på leken och vilken status den har. De 
upplever den som otroligt värdefull samtidigt som de har en bild av att exempelvis lektioner 
är mycket viktigare och innehar högre status. Det ses i föreliggande studiens resultat på 
samma sätt inte bara den tydliga kopplingen mellan gungorna och gemenskap utan även 
möjligheten till den fria leken i förhållande till gungandet. Med detta sagt kan det utifrån ett 
salutogenetiskt perspektiv ses att lekens bidrag till elevers välbefinnande kan vara 
underskattad, framförallt högre upp i åldrarna. Hur den fysiska miljön är utformad och lyckas 
inspirera till lek har stor betydelse för elevernas välbefinnande, och ger därmed 
förutsättningar för leken att bidra till att eleverna på ett naturligt sätt kan få en känsla av 
sammanhang. 
 
Diener (2012) menar att vad som bestämmer det subjektiva välbefinnandet skiljer mellan 
olika kulturer över världen, men vissa globala faktorer såsom känslor av socialt stöd, tillit, 
behärskning, personlighet samt uppfyllande av de grundläggande behoven kan förutsäga det 
subjektiva välbefinnandet. I föreliggande studies resultat kan det ses hur dessa faktorer är 
högst aktuella och framkommer i de olika innebördstemana på olika sätt och i olika hög grad. 
Leininger (1995) menar att om kulturen utgör kontexten i det stora hela finns det naturligtvis 
individuella skillnader, vilket då bestämmer hur omvårdnaden ska anpassas (Leininger, 1995). 
Alltså är individens uppfattningar om sin kultur viktigare än sjuksköterskans antaganden om 
den.  I den föreliggande studiens resultat är alla elever uppvuxna i den svenska kulturen men 
hälften av dem går nu i en internationell skola utomlands med en annan kultur. Deras 
livsperspektiv kommer då från tidigare erfarenheter och de jämförelser som görs blir helt 
avgörande för vad som bidrar till deras upplevelse av välbefinnande. I Leiningers (1995) 
soluppgångsmodell ska vårdaren, här skolsköterskor, ta i beaktning de erfarenheter och den 
kulturella bakgrund som kommer i uttryck från den som vårdas, i detta förhållande eleven.  
Exempelvis beskrivs i studiens resultat att gymnastiksalen eller matsalen som bättre i förra 
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skolan, men informanterna tillägger snabbt att det är bättre där de är nu. Det kan ses som att 
eleverna medvetet och/eller naturligt väljer ett salutogenetiskt perspektiv.  
 
I studiens resultat uppges att de mår bra av en känsla av samhörighet i stort och av att de är 
delaktiga i besluten som tas i skolan. Det är viktigt för dem att känna sig delaktiga och är 
välinformerade i beslut som tas och som berör dem på skolans arena. Delaktighet i beslut och 
demokrati beskrivs av Warne (2013) som en förutsättning för att eleverna skulle uppleva en 
bättre hälsa. Det är även en del i barnkonventionens artikel 12 och 13 (FN, 1989) som innebär 
att barn har rätt till inflytande och yttrandefrihet i alla frågor som berör dem. Poland och 
Dooris (2010) samt Bergmark och Kostenius (2009) diskuterar att elever bör involveras i 
utvecklingen av skolans arena och att detta skulle ge ett mer sammanhängande resultat. En 
förutsättning för att skapa en hälsofrämjande skola är att eleverna känner gemenskap, stödjer 
varandra och har ett samarbete (Warne, 2013). 

Konklusion  
Studien beskriver det som är betydelsefullt i det hälsofrämjande arbetet för att skapa 
välbefinnande och hälsa i skolan utifrån ett elevperspektiv. Skolan har på sin arena möjlighet 
att skapa en stödjande miljö för elevernas livslånga lärande och bör ta den möjligheten. Det 
visade sig att faktorer som ger välbefinnande är komplexa men också naturliga genom 
tillfredställande av behov som oftast går i varandra, exempelvis trygghet och omsorg under 
leken ger kreativitet, mat inmundigas under gemenskap och allt sker i varierande utrymmen 
med miljöns kontext som inramning. Förutom att behoven vävs samman kunde de också 
verka enskilt som en synergieffekt. Det vill säga om andra var trygga upplevdes det öka 
tryggheten för den enskilda eleven. Samma förhållande sågs vid gemenskapen, omsorgen och 
empatin. En god psykosocial miljö ökade välbefinnandet för gruppen och verkade genom att 
ytterligare förstärka den enskildes välbefinnande.  

Kliniska implikationer 
Resultatet i föreliggande studie kan komma till användning på flera sätt för skolsköterskor i 
dennes profession. Skolsköterskor kan initiera och hjälpa eleverna till inflytande genom t.ex. 
delaktighet i arbetsmiljöarbetet på skolan, matråd och även i utformningen av skolans fysiska 
miljö. Detta kan öka känslan av delaktighet, öka kunskapen och skulle därmed bidra till 
hälsovinster. Vidare kan skolsköterskor vid hälsoundervisningen tillämpa värderingsövningar 
där elever får utveckla sitt tänkande kring relationer, etik och samspelet människor emellan. 
Skolsköterskor kan i sitt omvårdnadsarbete dra nytta av studiens resultat, att elever tar in 
kunskap bättre då de får skapa, leka och använda sin fantasi i en miljö där de känner sig 
trygga.  

Förslag till fortsatt forskning  
Miljö är ett omvårdnadsbegrepp som till stor del är outforskat även på skolans arena. Det står 
tydligt klart att skolans miljö och skolans olika utrymmens utformning och betydelse för 
elevers känsla av gemenskap, trygghet och välbefinnande. Det finns en nyfikenhet på 
forskningsfrågan om vilka friskfaktorer det finns på skolans arena för elever på högstadiet. 
Vad finns det att ta till vara på i miljön och hur kan vi förändra miljön i skolan så den är mer 
stödjande? Det skulle vara spännande att utforma en interventionsstudie i syfte att förbättra 
skolans miljö där även eleverna är med i analysprocessen. Kvalitativa metoder ses som 
intressanta där eleverna själva får skriva eller observeras, dessa metoder kan med fördel 
användas i kombination med djupintervjuer. 
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BILAGA 1 - Informationsbrev till föräldrar och barn 
	  
Vad i skolans miljö bidrar till elevers upplevelse av välbefinnande? 
 
Hej elev och föräldrar! 
 
Vi är intresserade av vad i skolans miljö som får elever att må bra. Historiskt sett har det 
forskats genom att intervjua vuxna som lever nära elever eller har mycket kunskap om dem, 
såsom föräldrar, lärare, skolsköterskor, om vad som får eleverna att må bra i skolans miljö. Vi 
är intresserade av att få elevers perspektiv.  

Vi vill intervjua dig, elev i åk 4-5, om din upplevelse av vad i skolans miljö som får dig att må 
bra. Förälder, på grund av att ditt barn ännu inte fyllt 18 år och på grund av de 
forskningsetiska kraven, behöver vi ditt samtycke som vårdnadshavare för att kunna göra 
intervjun. 

Intervjun/samtalet kommer att ske på ostörd lämplig plats och beräknas ta ca 30-60 minuter. 
Under intervjun kommer några öppna frågor att ställas som du får berätta fritt utifrån. Vid 
intervjun kommer vi att spela in samtalet för att lättare kunna vara helt närvarande och 
koncentrerade. Vi är medvetna om att det vid intervjun kan uppkomma positiva så väl som 
negativa känslor, då agerar vi utifrån vår profession i den givna situationen. Vi tror också att 
intervjun kan vara rolig och utvecklande då du får berätta om din skolmiljö och delge dina 
upplevelser. Vår förhoppning är att denna magisteruppsats kan bidra till en ökad förståelse av 
elevernas upplevelse av skolmiljön.  

Allt material i form av inspelningar och utskriven text kommer att behandlas konfidentiellt 
och hanteras så att inga obehöriga kan ta del av det. I det färdiga materialet kommer ingen 
utom intervjuaren, att veta vad just du/ditt barn har svarat. Ni kommer, om ni önskar, att få ta 
del av den färdiga uppsatsen som presenteras av högskolan i Skövde. 

Deltagande är frivilligt och du/ni kan avsluta ert deltagande när som helst under studiens gång 
utan att ange skäl.  Om du/ditt barn inte vill medverka eller avbryter kommer det inte att 
påverka dig eller ditt barn på något sätt. 

Har ni frågor är Ni välkomna att kontakta:  
 
Merit Pettersson, leg. Distriktssköterska och Skolsköterskestudent 
Mobil:XXXXX   
E-post. 
 
Kristin Broberg, leg. Sjuksköterska och Skolsköterskestudent.  
Mobil: XXXXX 
E-post:  
 
Handledare för studien är: Stina Thorstensson 
Lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde  
E-post:  
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Skriftligt samtycke till att delta i studien  
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att mitt barn delta. 
Jag är införstådd med att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbryta deltagandet.  
 
Förälders Underskrift:…………………………………………………………...  
 
Ort/datum:…………………………………………………………….  
 
Telefon/E-post:………………………………………………………..  
 
 
Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag är 
införstådd med att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbryta deltagandet.  
 
 
Elevens Underskrift:…………………………………………………………...  
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BILAGA 2 - Intervjuguide 
Jag kommer att ställa frågor om miljön i skolan och om vad du tycker är viktigt i skolan för 
att må bra. Jag är nyfiken på vad du tycker och det finns inga svar som är rätt eller fel. 
 
Hur ser ditt klassrum ut? Berätta om det? 
Finns det något som gör att du mår bra i ditt klassrum, berätta om det? 
 
Hur ser skolgården ut? Berätta om den! 
Finns det något som gör att du mår bra på skolgården, berätta om det? 
 
Var trivs du bäst i skolan? – vilken plats, beskriv den. 
 
Vad tycker du är det viktigaste i skolan, för att du ska må bra i skolan? 
 
Är det något mer du skulle vilja berätta om som jag inte frågat om? 
 
Jag undrar om jag kan återkomma om det dyker upp några följdfrågor när jag lyssnar igenom 
intervjun igen? 
 
Om det är svårt att hitta ord och upplevelser att berätta om, visa kort på olika miljöer, 
situationer m.m 
 
Möjliga följdfrågor: 
Kan du beskriv det mer? Kan du berätta lite mer om det? Hur känner du då? Hur agerar du 
då? Kan du berätta Varför du tycker så?  
 
Följdfrågor kan tillkomma eller tas bort beroende på intervjusituationen. 
 
	  


