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Abstract 

 
The United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) was ratified by 
Sweden in 1990. Among its principles is devotion to the best interests of the child (article 
3). This principle is hard to define, and it is difficult to find studies on how children 
express themselves about how the convention should be realized. The Swedish 
government wants local councils to introduce routines that follow the proposed rights. 
The Swedish school system is an important arena where UNCRC’s rights can be put into 
practice. This study’s purpose is to discover how the Swedish upper secondary schools 
follow article 3, using pupils’ description of what is best for them as a starting point. Two 
pupil focus-group interviews have been used to obtain this description, and the pupils 
views were divided into four main themes: Security, Reception, Studies and development 
and Influence. These were converted into questionniares for two schools. The result was 
analyzed using empowerment and SOC (sense of coherence) as theoretical perspectives. 
Some answers differed between the schools as to how the principle of article 3 is 
fulfilled. The majority of the pupils are happy with their schools, in spite of difficulties 
with structural conditions and that life at school isn’t always on the pupils’ conditions.  
 
 
Keywords: the best interests of the child – school – Convention on the Rights of the Child 
– UNCRC – pupils 
 
Nyckelord: barnets bästa – skola – barnkonventionen – ungdom – elev 
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1. Inledning 
 
De senaste åren har det skrivits och talats mycket om den svenska skolan i dagspress och 
media. Det har förts intensiva diskussioner om hur skola och utbildning ska förbättras, 
men nästan uteslutande ur ett vuxenperspektiv. Barns och ungdomars inflytande i 
samhällsdebatten är ytterst begränsad. 
 

Så länge som elevernas röster inte hörs, eller hamnar i skuggan av vuxna ”experter” som 
vet bäst, är det svårt att se den svenska skolan som rättvis, trots att den kanske är en av 
världens bästa – inte minst i jämförelse med världens fattigaste länder.   
 

Utformningen av dagens svenska skola har sin utgångspunkt i de stora reformer som 
genomfördes inom svensk skolpolitik i mitten av 1900-talet. De stora förändringarna 
inom skolväsendet vid denna tid ledde fram till en obligatorisk nioårig grundskola och en 
frivillig gymnasieskola. Målet var att människor skulle utbildas till att verka i och för ett 
jämlikt samhället, den demokratiska visionen (Sjöberg, 2003). 
 

När FN:s medlemsländer 1989 antog en konvention för att tillvarata barns rättigheter, var 
Sverige ett av de första länderna att underteckna detta dokument. I artikel 3 fastställs att 
barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 
 

Som ett resultat av barnkonventionen framgår i dag av den svenska skollagstiftningen att 
eleverna ska ha inflytande i hur deras utbildning utformas, och att eleverna ska ha ett ökat 
ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad. Detta är helt i 
enlighet med artikel 12 i barnkonventionen.  
 

Men hur ser det ut i praktiken, är barn och ungdomar med och påverkar sin utbildning 
och tillvaro i skolan? Anser barn- och ungdomar att skolan uppfyller målet för den 
demokratiska visionen, och upplever barn och ungdomar att skolan förverkligar principen 
om barnets bästa? 
 

Skolan kan ur ett socialarbetarperspektiv ses som ett centralt rum i barns och ungdomars 
liv där det bör eftersträvas att bästa tänkbara förutsättningar ges för att värna individens 
möjlighet till en harmonisk utveckling. Ett bra och respektfullt bemötande från vuxna, i 
elevernas vardag, tror vi är betydelsefullt för det enskilda barnets psykosociala 
välmående. 
 

Vad anser barn och ungdomar själva om detta, och vad är egentligen ”barnets bästa”? 
Principen om barnets bästa definierades aldrig entydigt när barnkonventionen antogs, så 
för att ta reda på innebörden av detta begrepp, och hur det förverkligas, kom vi fram till 
att göra en undersökning om barnets bästa i skolan genom att utforska ämnet ur ett 
ungdomsperspektiv. 
 

Vi fick kontakt med två skolor som ställde upp på denna idé, samt två skolklasser med 
ungdomar som tog av sin tid för att besvara våra frågor. Några av ungdomarna i de två 
skolorna deltog dessutom i fokusgruppsintervjuer, där de generöst delade med sig av sina 
tankar kring barnkonventionens artikel 3. Det är de här skolornas och ungdomarnas 
förtjänst att denna studie kunde förverkligas. 
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2. Syfte, problemformulering, frågeställning 
 
 
När Sverige antog FN:s barnkonvention rekommenderade riksdag och regering landets 
kommuner att införa rutiner för att garantera att barns och ungdomars rättigheter, såsom 
de formuleras i barnkonventionen, skulle infrias och följas. Bland annat skulle 
kommunernas verksamheter i sitt dagliga arbete förverkliga principen om ”barnets bästa” 
enligt artikel 3 i barnkonventionen (Hammarberg, 2003:5). 

 
 
2.1. Syfte  
 
Syftet med arbetet är att få kunskap om hur ungdomar själva uppfattar och beskriver 
barnets bästa i skolan, samt ta reda på hur skolan förverkligar principen om barnets bästa 
utifrån ett ungdomsperspektiv. 

 
 
2.2. Problemformulering 
 
Mot bakgrund av riksdagens och regeringens intentioner, anser vi att det är viktigt att 
undersöka och få en inblick i elevernas syn på förverkligandet av barnkonventionen och 
de grundläggande mänskliga rättighetsprinciperna i den svenska skolan. 
 

Det finns inte någon fastställd definition av barnets bästa ur ett barn/ungdomsperspektiv. 
För att kunna undersöka hur principen om barnets bästa förverkligas i skolan krävs det 
därför att barn och/eller ungdomar först formulerar hur de uppfattar ”barnets bästa” i 
skolan. Vi väljer i denna studie att vända oss till gymnasieungdomar, för att be dem 
beskriva ”barnets bästa” i skolan. Sedan operationaliseras denna beskrivning i ett antal 
frågor, vilka i sin tur får ligga till grund för en kvantitativ undersökning, också i 
gymnasieskolan.  

 
 
2.3. Frågeställningar 
 
•  Hur uppfattar och beskriver ungdomar ”barnets bästa” i skolan? 
 

•  Hur förverkligar skolan barnkonventionens, skollagens och regeringens intention om 
   ”barnets bästa”, såsom det beskrivits av ungdomarna själva? 
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3. Bakgrund  
 
 

3.1. Barnkonventionen 
 
Konventionen om barnets rättigheter antogs av Förenta nationernas generalförsamling 
den 20 november 1989. Det tog tio år av förhandlingsarbete mellan medlemsländerna för 
att förverkliga idén om ett särskilt dokument för att ta till vara barns rättigheter världen 
över. Därefter tog det något mindre än två år innan majoriteten av alla stater hade 
förbundit sig att juridiskt genomföra dokumentets innehåll. Sverige var ett av de första 
länderna att underteckna dokumentet och ställa sig bakom dess innehåll. 
Barnkonventionen är ett folkrättsligt bindande dokument, vilket innebär att 
konventionens innehåll måste följas av de länder som har ratificerat dokumentet.  
 

Barnkonventionen har ett individperspektiv som bland annat innefattar barnets rätt till 
medinflytande och rätt att få uttrycka sin åsikt samt få den respekterad. Innehållet i 
konventionen ska inte graderas. Dokumentet ses som en helhet där alla artiklar är lika 
viktiga, men fyra av konventionens artiklar utgör de grundläggande, bärande principer 
som ska vara själva ramverket för allt arbete med barn. Dessa är artiklarna 2, 3, 6 och 12. 
Artikel 2 behandlar den grundläggande tanken om lika människovärde, artikel 3 
principen om barnets bästa, artikel 6 rätten till liv, och i artikel 12 uttrycks att barnet 
måste ges möjlighet att få påverka och göra sin röst hörd. Här ska man lägga större vikt 
vid barnets åsikter med hänsyn till barnets ålder och mognad. Enligt Thomas 
Hammarberg (2003) är detta ett av de radikalaste inslagen i konventionen. Även om det 
är försiktigt formulerat, så antyds här ett inslag av delaktighet och inflytande. FN 
kommittén har, enligt Hammarberg, diskuterat artikel 12 som aktuell inom ramen för 
skolans verksamhet (Hammarberg, 2003:14). 
 
 
3.1.1. Principen om barnets bästa 
 
Vad som är barnets bästa har inte diskuterats under utarbetandet av barnkonventionen. 
FN-kommittén har däremot i skilda slutsatser utryckt att vid bedömningen av barnets 
bästa ska hänsyn tas särskilt till icke-diskrimineringsprincipen (artikel 2), barnets rätt till 
utveckling (artikel 6) och barnets rätt att komma till tals (artikel 12). Genom att hänvisa 
till artikel 12 indikerar FN-kommittén hur man kan gå till väga för att bedöma barnets 
bästa, det vill säga att man kan tala med barnet (SOU 2002:121:177). 
 

De flesta definitioner av barnets bästa som återfinns i tidigare forskning utgår från 
samhällets och de vuxnas uppfattning om vad som ska ses som barnets bästa. Dessa 
kommer från andra forskningsfält än skolans, främst socialt arbete och juridik. Inom 
området för barnavårdsforskning har följande olika innebörder av principen om barnets 
bästa diskuterats: barnets väl, barnets behov, barnets rättigheter och barnets vilja – vilka 
inte alltid sammanfaller (Andersson m.fl., 2001:13).   
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3.2. Lagstiftning 
 
I det svenska rättsystemet är barnets bästa utgångspunkt för all lagstiftning som rör barn, 
framförallt inom familjerätten. I bland annat Socialtjänstlagen och Föräldrabalken har 
principen om barnets bästa skrivits in i lagtexten.  

 
 
3.2.1. Barnperspektivet i förarbeten till Skollagen 
 
Barnkommittén redovisar i sitt betänkande från 1997 att alltsedan 1946 års 
skolkommission har det betonats i Sverige att barnet skall ha rätt till inflytande i skolan. 
Detta realiserades genom att 1980 års läroplan formulerade att eleverna skulle få ett ökat 
ansvar och medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad (SOU 
1997:116:184). 
 

I betänkandet av 1999 års skollagskommitté lämnades följande förslag: ”I skollagen 
införs en bestämmelse som föreskriver att när åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad 
hänsynen till barnets bästa kräver”. Vidare införs en bestämmelse som anger dels att när 
en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt som möjligt klarläggas, dels att 
hänsyn därvid skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad” 
(SOU 2002:121:175). Skollagskommittén tog här även upp barns rätt att komma till tals, 
vilket regleras i artikel 12 i barnkonventionen. 
 

Kommittén ansåg att principerna om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals 
borde uttryckas klart i skollagen (SOU 2002:121:180).  

 
 
3.2.2. Skollag (1985:1100) 
 
I Barnkommitténs betänkande, som framgår ovan, fanns alltså en tydligt uttalad ambition 
att skriva in principen om barnets bästa i Skollagen. Vi har dock inte funnit någon 
paragraf i Skollagen där det uttryckligen står att barnets bästa skall beaktas eller komma i 
främsta rummet, som är fallet i till exempel Socialtjänstlagen och Föräldrabalken. Men 
barnkonventionens idéer och tankar syns ändå i lagtexten, framförallt i denna lags första 
kapitel. I Allmänna föreskrifter, 1 Kapitlet 2 §, står följande: 
 

 
”Alla barn och ungdomar skall (...) ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom.” (1st) 
 

”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt (...) främja deras 
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” ( 2st) 
 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar.” (3st) 
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Denna undersökning har gymnasieungdomar som målgrupp och gymnasieskolan som 
arena, varför det är relevant att även nämna det kapitel som reglerar just denna skolform. 
Det kan konstateras att även här lyser barnkonventionens budskap fram. 
 
Gymnasieskolan 5 Kapitlet 2 §: 
”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas.”  
 

 (www.sub.su.se, 2007-10-21). 

 
 
3.3. Synen på barn – förr och nu 
 
Författarna till boken Theorizing Cildhood uttrycker att det är ”vuxenvärlden som anger 
strukturen och bestämmer socialiseringen för barnet” (James, Jenks & Prout, 1998:202). 
Samhället är “nothing more, and nothing less, than these patterns of interaction or what 
we might call social relationships. And social structure is the transformation of these 
relationships into the form of an idea; (...) and their various manifestations. ”(James, 
Jenks & Prout, 1998:201). 
 

Idén om barn, det vill säga barnbegreppet och vuxnas syn på barn, har skiftat genom 
tiderna. Under en tidig historisk period i västvärlden betraktades barnet som en ond 
varelse med demoniska och mörka krafter. Dessa krafter kunde riskera att ta över om 
barnet tilläts avvika från den ”rätta” och ”smala” vägen. Inställningen skiftade under det 
sena 1600-talet då barnet betraktades som oskyldig och god. Under upplysningstiden på 
1700-talet influerades det rådande synsättet av bland annat filosofen Rousseau. Barnet 
sågs som ett oskrivet blad, redo att formas av vuxna utifrån ett förnuftsideal. (James, 
Jenks & Prout, 1998:10). 
 

Under början och mitten av 1900-talet har biologiska och psykologiska teorier, av bland 
annat Freud och Piaget, påverkat synen på barn. Det ”moderna” barnet har under denna 
period stått i centrum för olika projekt som ska skydda barnet och säkerställa dess 
”normala” utveckling. I slutet av 1900-talet har det diskuterats hur, ur ett globalt 
perspektiv, minoritetsgruppers intressen ska kunna tillvaratas i utformandet av en 
universell, men varierande, ”status identity of ´child´” (James, Jenks & Prout, 1998:79ff). 
 

I samband med barnkonventionens tillkomst har synen på barn blivit mer 
kompetensorienterad. Barnet ses som en självbestämmande individ med en egen vilja 
vilken skall väga tungt i de frågor som berör barnet själv. ”Barnets situation, behov och 
intressen skall alltid beaktas” i beslutsfattande som rör barn (Eklund, 2004:37ff).  
 

Utvecklingen under 1900-talet har sålunda mynnat ut i att synen på barn i början av 
2000-talet kommit att domineras av två, vid sidan av varandra, viktiga perspektiv: 
skyddsperspektivet och aktörsperspektivet (Hollander, 2004:58). I frågor som rör barn 
ingår dessa aspekter i dag ofta i ett så kallat barnperspektiv.  
 



 11

3.3.1. Barnperspektiv 
 
I ett barnperspektiv ingår enligt barnkonventionen bland annat respekt för barnets 
människovärde och integritet, samt respekt för barnets egna rättigheter och uppfattningar. 
De vuxna ska ”se barnet, sträva efter att förstå det och vidta åtgärder som bedöms vara 
till barnets bästa” (SOU 2002:121:176). Detta förutsätter att den vuxne försöker 
”…blicka ut i världen genom barnens ögon” och klarlägger barnets röst genom att lyssna 
till vad barnet har att berätta (Andersson, 1998:25).  
 

 
3.3.2. Ungdomsperspektiv 
 
Det är dock en skillnad mellan att vara ett yngre barn och ett äldre. Eftersom ungdomar 
upp till 18 år räknas som barn enligt svensk lagstiftning, så lyfter bland annat 
Barnkommittén fram vikten av att skilja mellan begreppen ”barn” och ”ungdom”. En 
tonårings värld är inte densamma som ett förskolebarns värld (SOU 1997:116:138). 
Thomas Öhlund (Öhlund, 2007-04-17) anser att det finns stora möjligheter att använda 
sig av ett ungdomsperspektiv om man kompletterar barnperspektivet med ett synsätt som 
även tar hänsyn till faktorer som är specifika för ungdomar.  
 

Samhället har skiftat från en överindividuell struktur där traditioner varit vägvisare för 
människor, till en subjektiv individuell identitet där individen själv måste skapa sitt 
sammanhang. Människan har idag kunskap om sig själv och sina möjligheter för att 
kunna driva sitt livsprojekt, och detta gäller inte minst ungdomar som befinner sig på 
gränsen mellan att vara ung och vuxen. Begreppet ungdom avser därför såväl en 
biologisk och psykologisk livsfas under några år av en människas liv, såväl som en social 
och kulturell aspekt, där en grupp människor som själva skapat sina sammanhang delar 
vissa intressen och/eller har mer eller mindre gemensamma livsvillkor (Öhlund, 2007-04-
17; Öhlund, 1997:288). 
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4. Forskningsområdet och kunskapsläget 
 

 

4.1. Från vuxenperspektiv till barnperspektiv 
 

Forskning som rör barn och ungdomar har länge haft ett vuxenperspektiv, där barn och 
ungdomar har setts som studieobjekt och inte som subjekt. I den forskning som bedrevs 
fram till 1980-talet fanns en stor tveksamhet till att överhuvudtaget involvera barn och 
ungdomar i forskningsprocessen. Studier bedrevs bland annat under kontrollerade 
förhållanden i laboratorier utefter behavioristiska ideal. Nyare forskning har dock så 
småningom kommit att ställa sig kritisk till ett sådant förhållningssätt, och ambitionen att 
försöka sätta sig in i barns och ungdomars egna tankar och livsprocesser har sålunda 
uppstått parallellt med ett nytt perspektiv på barn och unga (Giota, 2005:235ff).  
 

Idag anses barn och unga vara kompetenta att ta ställning i frågor som berör dem och de 
olika sammanhang som de ingår i. Enligt Söderlind och Engwall (2005) har betoningen 
på barn som aktörer ökat i forskningen inom området för socialt arbete. I barnrelaterade 
avhandlingar skrivna under åren 1980-2003 byggde 29 procent på information från barn 
och ungdomar. Här märks en tydlig förändring, från att ”ha varit föremål för 
observationer och mätningar av olika slag har det blivit allt vanligare att barn tillfrågas 
och själva får berätta…” (Söderlind & Engwall, 2005:92).  
 

Inom skolforskningens område verkar däremot detta synsätt inte ha fått lika stort 
genomslag. Detta trots att det i Sverige sedan 1946 års skolkommission har betonats att 
elever ska ges ökat inflytande i takt med deras stigande ålder och mognad (SOU 
1997:116:184). Thomas Hammarberg (1997) efterlyser i ”Barnets bästa – en antologi” en 
utvärdering av hur principen om barnets bästa tolkas inom bland annat skolan. Principen 
om barnets bästa är en av barnkonventionens grundpelare och kan härledas ur två 
grundläggande tankar som båda har sina spår i konventionen: Att barn har fullt och lika 
människovärde och att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. 
Barnkommittén lyfter i sitt betänkande fram vikten av att sprida information om 
barnkonventionens bestämmelser och principer såväl till barn som till vuxna 
(Hammarberg, 1997:22; SOU 1997:116:138).  
 

 

4.2. Skolan som forskningsområde 
 

Inom skolforskningens område har vi, trots Hammarbergs efterfrågan och riksdagens och 
regeringens uppmaning till kommunerna, samt vad Giota beskriver, ändå funnit att det är 
sällsynt med studier som undersöker barnets bästa ur barnets perspektiv inom skolan. 
 

De avhandlingar som har skrivits inom skolan som forskningsområde lägger tonvikt på 
rektorer, personal och undervisningsämnen, framförallt naturvetenskapliga discipliner. 
De aspekter som handlar om skolans sociala roll är underrepresenterade inom 
forskningen, till exempel är de avhandlingar som rör bland annat skolans miljö och 
hälsovård sammantaget färre än de som ägnas rektorer (Söderlind & Engwall, 2005:86ff).  
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Söderlind och Engwall (2005) redogör dock för flera utredningar som behandlar barns 
situation i skolan, med betoning på inflytande. De konstaterar att när det gäller ett ökat 
elevinflytande så rör sig framställningen på en ganska generell nivå men för fram krav på 
en ökad individualisering. Författarna tar upp norska studier som pekar på att 
förväntningarna ökar snabbare än möjligheterna. Man varnar för att ökad frihet i skolan 
inte nödvändigtvis betyder att elever blir mer nöjda. De norska forskarna Rolf Mikkelsen 
och Dag Fjeldstad har, i en uppsats om skola och demokratifostran, pekat på skolans 
dubbla uppgift. Eleverna ska lära sig om demokrati och politik och samtidigt tränas till att 
själva agera som demokratiska samhällsmedborgare (Söderlind & Engwall, 2005:57).  
 

De forskningsarbeten som undersöker barnen i skolsituationen handlar oftast om just 
elevinflytande, demokrati och delaktighet.  En studie som är relevant för ämnet är skriven 
av Elisabeth Bakke. I sin magisteruppsats undersöker och belyser hon förutsättningarna – 
möjligheter och hinder - för en implementering av barnkonventionen inom grundskolans 
område i Uppsala kommun. Arbetet fokuserar på förverkligandet av artikel 3, barnets 
bästa i främsta rummet och artikel 12, barnets rätt att komma till tals. I studien har det 
genomförts intervjuer med kommunalpolitiker, tjänstemän, verksamhetsföreträdare och 
elever. Slutsatsen visar att det finns en skillnad mellan riktlinjerna och verkligheten. 
Bakke drar en slutsats att det finns satsningar på olika nivåer för att förbättra elevers 
delaktighet i skola och kommunala processer men att det är mycket som återstår att göra 
innan elever upplever sig som delaktiga. Eleverna efterfrågar, enligt Bakke, information 
och mindre långa och krångliga svar från politiker (Bakke, 2005:68). 
 

På Statens folkhälsoinstitut har en studie genomförts rörande sambandet mellan 
inflytande och hälsa. Författarna Wennerholm Juslin och Bremberg undersöker om det 
finns ett vetenskapligt stöd för att barns inflytande, till exempel i skolan, skulle förbättra 
deras hälsa. Rapporten bygger på en sammanställning av resultaten från 24 vetenskapliga 
studier utförda i USA och Kanada. Samtliga studier i rapporten undersökte 
hälsoeffekterna av barns inflytande i skolan. Analysen visar att inflytande främst gynnar 
den sociala och intellektuella hälsan. Det bör nämnas att studiens titel ”När barn och 
ungdomar får bestämma mer påverkas hälsan” är något missvisande eftersom författarna 
själva uppger att undersökningens resultat endast kan generaliseras till barn mellan 4 och 
12 år, eftersom författarna inte kunde identifiera några studier som undersökt 
hälsoeffekterna av inflytande hos äldre barn (ungdomar) (Wennerhom Juslin & Bremberg 
2004:23ff).   
 

Elofsson har gjort en jämförande undersökning om elevinflytande i skola och på fritid. I 
denna studie beskrivs grundskole- och gymnasieelevernas situation i Jönköping i 
jämförelse med situationen i Helsingborg. Elofsson lyfter fram tidigare forskningsresultat 
som visar att skolan lyckas bra med att förmedla kunskaper om demokrati, men är sämre 
på att ge eleverna praktiskt inflytande. Frågan om elevinflytande problematiseras med 
hänvisning till frågan om eleverna förstår var gränserna går för möjligheter att påverka 
samt om eleverna har tillräckligt insikt om att till inflytande hör också ansvar (Elofsson, 
2007:158).  
 

Skolan som en viktig arena för delaktighet och inflytande för barn och unga nämns av 
barnombudsmannen Lena Nyberg. Utveckling av elevdemokrati och elevinflytande 
förutsätter, enligt barnombudsmannen, ett arbetssätt som utgår från barns och ungas 
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perspektiv, och riktar in sig på både skolans organisation och attityder i skolan. Även här 
lyfts sambandet mellan inflytande och ansvar fram. Nyberg understryker att möjligheten 
till delaktighet och inflytande ska ses som en rättighet, inte som en skyldighet, ”principen 
om barnets rätt att komma till tals måste vara underställt principen om barnets bästa” 
(Nyberg, 2001:83).    
 

Barnets bästa i skolan utifrån ett internationellt perspektiv blir problematisk på grund av 
att uppfattningen om vad som är barnets bästa kan variera beroende på i vilket samhälle 
ett barn lever i. Som exempel kan nämnas en publikation från Botswana av Almon 
Shumba med titeln ”Children´s Rights in Schools: What Do Teachers Know?” Här 
handlar det om ett av barnets - ur ett svenskt perspektiv - mest basala rättigheter, 
nämligen den att inte bli slagen eller utsatt för våld, vare sig i skolan eller någon 
annanstans. Barnkonventionen anger i artikel 19: ”Konventionsstaterna skall vidta alla 
lämpliga lagstiftnings, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 
utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 
eller övergrepp,...” Detta är en självklarhet i dag i Sverige, men dokumentet från 
Botswana visar att utgångsläget ur ett internationellt perspektiv för att diskutera och 
undersöka hur barnkonventionens artikel 3 tillämpas inom skolan år 2007, är mycket 
olika i skilda delar av världen (Shumba, 2003). 
 
 
 

4.3. Barnets bästa inom andra forskningsområden 
 
Det förefaller vara betydligt vanligare med studier som undersöker barnets bästa inom 
skilda rättsområden. Här förknippas begreppet med det förhållandet att barnet inte 
bestämmer själv, och ser ett av syftena bakom principen om barnets bästa som en garanti 
för att den eller de som har rätt att bestämma åt barnet skall handla i barnets intresse. 
Föräldrabalken och lagstiftningen inom socialtjänstens område dominerar i rapporter om 
barnets bästa ur ett juridiskt perspektiv (Schiratzki, 2001:2; Ewerlöf & Sverne, 2000:79). 
 

Rebecca Sterns doktorsavhandling i juridik ”The Child's Right to Participation – Reality 
or Rhetoric?” behandlar artikel 12 i FN:s barnkonvention. Det centrala här är den 
demokratiska aspekten på barns inflytande på olika samhällsnivåer. Ur ett folkrättsligt 
perspektiv förespråkar Stern att vuxenvärlden förändrar sin syn på barn så att de 
teoretiska ambitionerna i artikel 12 realiseras i den praktiska verkligheten (Stern, 2006). 
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5. Metod 
 
Barnkommittén föreslår i sitt huvudbetänkande att använda vetenskap och beprövad 
erfarenhet som en önskvärd metod för att undersöka principen om barnets bästa, och 
sedan låta en kombination av vedertagna kunskaper om barn kombineras med att låta 
barn själva komma till tals. Barnkommittén hänvisar till en brittisk familjerättsexpert 
John Eekelaar, som menar att det i huvudsak finns två sätt att avgöra vad som är barnets 
bästa. Det ena handlar om att skaffa sig kunskap om barn eller inhämta sådan kunskap 
från experter. Det andra sättet är att tillåta det berörda barnet ge uttryck för sin 
uppfattning om vad som är dess bästa (dynamic self-determinism). John Eekelaar 
förespråkar en kombination av båda dessa perspektiv, ett objektivt, det man vet om barn 
genom forskning och erfarenhet, och ett subjektivt, där man lyssnar på barn själva och 
bygger in deras synpunkter i beslutsfattandet (SOU 1997:116:116ff).  
 

Vi har studerat skollagstiftningen och kartlagt vad det finns för tidigare kunskap och 
forskning på skolans och juridikens område, samt inom socialt arbete, rörande barnets 
bästa ur ett barnperspektiv. Härigenom har vi lagt en teoretisk kunskapsgrund för vår 
egen undersökning om hur barn och ungdomar kan tänkas uppfatta begreppet barnets 
bästa, samt hur barn och ungdomar upplever att dagens skola lever upp till regeringens 
och riksdagens anvisning om att denna princip ska förverkligas i det kommunala arbetet. 
Vi har för resultatanalysen valt två teoretiska perspektiv som vi uppfattar är i linje med 
barnkonventionens intentioner. Detta motsvarar Eekelaars beskrivning av att ha ett 
objektivt perspektiv i undersökningen. Vi har även haft ett subjektivt perspektiv, då vi har 
använt oss av ungdomars beskrivning av vad de uppfattar är barnets bästa i skolan, efter 
att ha låtit dem få komma till tals och uttrycka sin syn på detta ämne.  

 
5.1. Vetenskapsfilosofisk position 
 
Uppsatsens vetenskapsfilosofiska position är postpositivistisk, vilket innebär att en 
kvantitativ och en kvalitativ metod kombineras. I en postpositivistisk position ingår även 
valet att använda triangulering av till exempel metod, undersökare, data och/eller teorier 
(Larsson, 2005:94).  

 
5.2. Triangulering 
 
För att få en mer mångsidig bild av de undersökta fenomenen har vi använt oss av två 
teorier, empowerment och KASAM. Flera olika typer av analysstrategier kallas för 
teoritriangulering. Teoritriangulering syftar alltså på att man använder olika teoretiska 
perspektiv vid analysen av samma dataunderlag för att utöka tolkningsmöjligheterna. I 
det här arbetet har vi analyserat resultaten om elevernas delaktighet i skolan utifrån de 
båda teoretiska perspektiven (Larsson, 2005:109ff). 
 
Arbetet har även undersökartriangulering eftersom båda författarna har varit närvarande 
vid datainsamling, databearbetning och analys. Detta innebär att vi har kunnat pröva olika 
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tolkningar och reflektioner mot varandra för att på så sätt komma fram till de mest 
hållbara tolkningarna. Under fokusgruppsintervjuerna har en av författarna varit 
moderator medan den andra har tagit hand om bandspelaren och ställt de kompletterande 
följdfrågorna till fokusgruppsdeltagarna (Larsson, 2005:109ff). 

 
5.3. Litteraturstudier 
 
Litteraturstudierna startade med sökning av relevant litteratur kring barnets bästa i skolan. 
Sökningen gjordes i databaserna Libris, Social Science Abstracts, Google och DIVA. 
Litteraturen söktes även i bibliotekskatalogerna på Stockholms universitet och 
Stockholms stadsbibliotek, samt i Nackas bibliotekskatalog.  
 

Vid sökning i databaserna användes både svenska och engelska sökord, vilka trunkerades 
och söktes på var för sig och/eller i kombination med varandra. Dessa ord bedömdes ha 
störst relevans för uppsatsens syfte: ”barnets bästa”, ”skola”, ”ungdom”, ”avhandling”, 
”Convention on the Rights of the Child”, ”School”, ”Child or student”, “rights or 
interests” och “best or Convention”. Sökningen gav som mest 255 träffar, men en 
genomgång av dessa visade att endast ett fåtal hade en direkt relevans till vårt ämne. 
Vidare bör tilläggas att vi gjorde en genomgång av kurslitteraturen och konsulterade 
handledaren, samt metodkursansvarig lärare, för ytterligare litteraturvägledning. 
 

Vid litteraturstudierna har den senaste forskningen i möjligaste mån prioriterats. Vi 
bedömer dock att forskningsfältet kring barnets bästa i skolan är mycket begränsat. Det 
finns betydligt mer kunskap att inhämta om barnets bästa inom exempelvis familjerätten 
eller socialrätten. I de flesta fall är det vuxna som anser sig veta vad som är bäst för 
barnen.  

 
5.4. Fokusgruppsintervjuerna 
 
Fokusgruppsmetoden är en form av gruppdiskussion där deltagarna diskuterar ett givet 
ämne i syftet att samla in data till en undersökning. Grundtanken med fokusgruppen är att 
forskare genom samtal med deltagarna fångar upp deras perspektiv på det aktuella ämnet. 
I fokusgruppen ligger betoningen snarare på det kulturella än på det individuella, 
eftersom deltagarna ger en allmän bild av det diskuterade ämnet. Fokusgruppsmetoden 
handlar till stor del om hur deltagarna i en dialog kommer fram till en gemensam syn på 
någonting – eller till att de inte är överens (Billinger, 2005:170).  

 
5.4.1. Urval 
 
För att välja ut de specifika deltagarna till våra fokusgrupper kontaktade vi Stockholms 
elevrådsorganisation för att få kontakt med ungdomar i skolan som skulle kunna tänka sig 
att delta i vår studie. Vi hoppades att de anställda där skulle kunna användas som 
informanter genom att upplysa om lämpliga tänkbara personer som skulle kunna 
rekryteras till fokusgrupperna. 
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För att en fokusgruppsstudie ska kunna genomföras på ett tillräckligt tillfredsställande 
sätt, och för att få optimal information, rekommenderar metodologisk litteratur tre 
fokusgrupper som ett minimum. Om fenomenet som studeras är mycket komplext bör 
eventuellt fler grupper användas. När det gäller antal medlemmar i en fokusgrupp så talar 
mycket för att gruppen inte ska vara för stor. Kommunikationen underlättas om samtliga 
gruppmedlemmar kan ha ögonkontakt med varandra, och kan vara inbegripna i ett samtal 
samtidigt. Övre gränsen för en sådan grupp borde gå vid fyra-sex personer (Wibeck, 
2000:48f).   
 

Personalen på Stockholms elevrådsorganisation tipsade oss om två gymnasieskolor i 
Stockholm, som de anser har ett intresse för elevernas rättigheter. Författarna kontaktade 
biträdande rektor i vardera skola (se bilaga 1), och kom överens om datum för att 
genomföra en fokusgruppsintervju. Vi genomförde två fokusgruppsintervjuer, en i varje 
skola. Flera aspekter av principen om barnets bästa återkom vid båda intervjutillfällena, 
och mot slutet av den andra fokusgruppsintervjun kunde vi konstatera att en viss mättnad 
hade uppnåtts. Därför ansåg vi att två intervjuer var tillräckligt för att kunna utforma 
frågor till enkäten och genomföra den kvantitativa delen av undersökningen, samt 
därefter ha möjlighet att besvara undersökningens syfte. 
 

Den ena fokusgruppen bestod av sex medlemmar, fem tjejer och en kille, samtliga från 
samma klass i årskurs två. I den andra fokusgruppen deltog åtta elever varav tre tjejer och 
fem killar. En elev hade en tid att passa och gick något tidigare. Ungdomarna i den andra 
gruppen tillfrågades på elevernas fritidsrum om de ville delta. De kom från olika klasser, 
de flesta dock från årskurs ett, någon från årskurs två. Båda grupperna har suttit runt ett 
bord under diskussionerna, och har härigenom kunnat ha ögonkontakt med varandra. 
 

 
5.4.2. Datainsamling 
 

Skolans personal ordnade rum där vi kunde samtala med ungdomarna. Första 
gruppintervjun varade i ca 1,5 timme, och den andra i drygt 1 timme. 
Fokusgruppsintervjuerna spelades in på band. Båda författarna närvarade under de två 
diskussionerna, varvid det var en som huvudsakligen hade rollen som samtalsledare, 
medan den andre skötte bandspelaren och ställde vissa kompletterande frågor. Vi utgick 
från en strukturerad intervjuguide (se bilaga 2), varefter vi ställde följdfrågor utifrån den 
diskussion som uppstod i gruppen. Intervjuguiden testades först på en gymnasieelev som 
lämnade mycket värdefulla synpunkter på frågorna. Det blev vissa ändringar och 
förtydliganden i formuleringarna av intervjufrågorna.   
 

Wibeck (2000) hänvisar till Kruegers rekommendation om att det i en strukturerad 
fokusgruppsintervjuguide bör ingå fem olika typer av frågor: Öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor. 
Öppningsfrågorna syftar till att få deltagarna att bli bekanta med varandra. 
Introduktionsfrågorna används för att introducera deltagarna i ämnet. Ungdomarna 
berättade hur mycket de kände till om barnkonventionen och principen om barnets bästa. 
De fick här även en möjlighet att reflektera över egna erfarenheter. Med hjälp av 
introduktionsfrågan började deltagarna fokusera på diskussionsämnet. Övergångsfrågan 
användes för att föra fram samtalet till diskussionens nyckelfrågor, det vill säga barnets 
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bästa i skolan och vad denna princip kan tänkas innehålla. Samtalen kretsade bland annat 
kring vad ungdomarna tycker är viktigt i skolan, vad i skolan som får dem att må bra och 
vad i skolan som skulle kunna betraktas vara till deras bästa.  Nyckelfrågorna, som anses 
vara de viktigaste för analysen, ställdes när ungefär hälften av den utsatta tiden för 
diskussionen hade gått. De avslutande frågorna gav deltagarna möjlighet att uttrycka sin 
slutliga position och reflektera kring diskussionens resultat, samt försäkra att 
samtalsledaren inte hade missat något viktigt (Wibeck, 2000:61ff). 
 

 
5.4.3. Databearbetning 
 
Kort efter fokusgruppsintervjuerna lyssnade författarna tillsammans igenom det inspelade 
materialet och gjorde anteckningar var för sig. När vi lyssnade av de inspelade banden 
skrev vi först ner allt som sades som var relevant för vår frågeställning. Därefter tog vi 
fasta på det mest väsentliga som vi uppfattade att ungdomarna tyckte var grundläggande i 
skolan, för att tillvaron där ska vara för ”barnets bästa”. Sedan återgav vi detta, och vid 
en genomgång av anteckningarna upptäckte vi några olika aspekter av barnets bästa i 
skolan som vi operationaliserade till fyra teman. Vidare organiserades ungdomarnas 
uttalanden genom att vi placerade in dem under respektive tema. 
 

Vi har utifrån elevernas uttalanden gjort en meningstolkning. Vi har alltså försökt att 
förstå vad ungdomarna har svarat utifrån de frågor som vi har ställt till dem (Esaiasson 
m.fl., 2004:245). Vår utgångspunkt för bearbetning av intervjumaterialet har varit att 
belysa de innehållsliga aspekter av det som har sagts för att därigenom få fram 
ungdomarnas beskrivning av barnets bästa i skolan. Denna beskrivning har legat till 
grund för utformningen av enkäten för den kvantitativa undersökningen i skolorna. 
Resultatet från fokusgruppsdiskussionerna presenteras i kapitel 7, där även ett antal av 
ungdomarnas utsagor återges.   

 
 
5.5. Enkätundersökningen 
 
Enkätundersökningen bygger på ett frågeformulär där frågorna utgår från en 
operationalisering av resultaten i fokusgruppsstudierna (se bilaga 3). Enkätfrågorna till 
den kvantitativa undersökningen har alltså utformats utifrån resultaten av 
fokusgruppsintervjuerna. Enkäten består dels av skalfrågor, dels frågor med givna 
svarsalternativ. Dessa är indelade under de fyra teman som ingår i ungdomarnas 
beskrivning av barnets bästa i skolan. Innan vi genomförde undersökningen testade vi 
först enkäten på två gymnasieungdomar som ej ingick i undersökningspopulationen. 
Ungdomarnas synpunkter ledde till att vissa justeringar gjordes i formuläret. 
 

Eftersom undersökningen riktar sig till en speciell grupp, det vill säga gymnasieelever, 
uppsökte vi dem i skolan och delade ut frågeformuläret i två klasser. Undersökningen 
genomfördes i samråd med lärarna och skolledningen. Vi var noga med förberedelserna, 
då dessa är mycket viktiga vid kvantitativa undersökningar eftersom det inte är möjligt att 
göra kompletteringar efteråt (Eliasson, 2006:30).   
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5.5.1. Urval 
 

Urvalet avsåg gymnasieelever i den svenska kommunala skolan som målpopulation. 
Eftersom det i praktiken är omöjligt att studera samtliga elever i Sveriges kommunala 
gymnasieskolor, gjordes ett strategiskt urval. Rampopulationen i undersökningen består 
av två klasser i två kommunala gymnasieskolor i Stockholm. Det totala antalet elever i de 
båda klasserna, vilka utgör undersökningens population, är 62. Av dessa går 30 elever i 
den ena klassen och 32 i den andra. En stor majoritet av deltagarna i 
enkätundersökningen var tjejer, varför det inte var relevant att göra någon statistisk 
analys av skillnader mellan kön.  
 

 
5.5.2. Bortfall 
 

Några av eleverna i vardera klass var frånvarande vid undersökningstillfällena. Totalt 
blev det 50 enkäter ifyllda, vilket gav en bortfallsfrekvens på knappt 20 %. Problemet 
med bortfall är att det kan ge ett mindre tillförlitligt och eventuellt snedvridet resultat, då 
en grupp av respondenterna inte kommer med i undersökningen (Byström, 1998:267). I 
den här undersökningen beror bortfallet på att några elever var frånvarande från de 
lektioner där enkäterna delades ut. Dessa elevers frånvaro kan ha olika orsaker, till 
exempel sjukdom eller skolk. Om dessa orsaker är skolrelaterade och av negativ art, till 
exempel att eleven inte trivs i skolan, så kan det faktum att dessa elever inte fyllde i 
enkäterna ha medfört att vi fått ett mer positivt resultat i undersökningen, än vad som 
eventuellt blivit fallet om de frånvarande eleverna deltagit. Om de frånvarande eleverna å 
andra sidan var borta för att de till exempel var på något studiebesök eller gjorde något 
projektarbete med anknytning till skolarbetet, eller deltog på ett elevrådsmöte med 
skolans ledning, så kan detta ha inneburit att vi egentligen har fått ett mer negativt 
resultat på vissa frågor än vad som blivit fallet om de här eleverna hade varit med i 
undersökningen. 
 

Det interna bortfallet, det vill säga frågor som har lämnats obesvarade, är förhållandevis 
litet i de flesta fall. Vissa frågor har dock haft så pass stort internt bortfall att statistisk 
tolkning av dessa resultat inte varit meningsfulla, varför vi valde att inte redovisa några 
resultat från dessa frågor. Det finns en förklaring till det stora interna bortfallet på just 
dessa frågor. I den ena skolan delades enkäten ut till gymnasieelever i årskurs ett, de hade 
inte fått några betyg ännu i sin nya skola och kunde därmed inte uttala sig på frågan om 
betygsättning. Bortfallen på frågorna om kuratorns och skolsköterskans tillgänglighet kan 
förklaras av att det i en av de undersökta skolorna inte finns någon kuratorstjänst.  
 

 
5.5.3. Datainsamling 
 

Datum och tid för enkätundersökningen bestämdes i samråd med en lärare i den ena 
gymnasieskolan och en biträdande rektor i den andra skolan. Till en av skolorna fick vi 
komma och dela ut enkäten i anslutning till en lektion. Det visade sig att inte hela klassen 
var närvarande vid detta undervisningstillfälle, varför vi lämnade några frågeformulär till 
en person i personalen som hade möjlighet att tillfråga de återstående eleverna i klassen 
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om de ville fylla i enkäten. Vi hade träffat eleverna från denna klass när vi besökte skolan 
för att genomföra fokusgruppsintervjuerna. Samtliga fokusgruppsdeltagare i denna skola 
kom från denna klass. I den andra skolan delades enkäten ut till eleverna i en klass vars 
lärare hade blivit sjuk. Ingen av eleverna i denna klass hade deltagit i 
fokusgruppsintervjun. Vi var närvarande i klassrummet medan eleverna fyllde i 
enkäterna, vilket tog ca 10-15 minuter. 
 
 
5.5.4. Databearbetning 
 
Undersökningsresultatet presenteras i form av statistiska översikter, såsom medelvärden 
och/eller frekvenstabeller. För att göra dessa analyser har vi kodat enkätresultaten 
manuellt och bearbetat dem i statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for Social 
Science). Det kvantitativa resultatet presenteras i form av tabeller där data redovisas både 
totalt och för var och en av de två skolorna. I de fall då eleverna fått besvara frågorna på 
en skala 1 till 10, testas skillnader mellan skolorna med t-test, i övriga fall med χ2-test. Vi 
har försökt att fånga upp ett allmänt framträdande mönster i enkätresultaten, samt att 
studera intressanta nyanser eller avvikelser från detta mönster (Elofsson, 2005:69).  

 
 
5.6. Validitet, Reliabilitet, Generaliserbarhet 
 
Vår ambition har varit att genomföra undersökningen på ett bra sätt, och redan från 
början se till att ge den en hög validitet och reliabilitet. Det har varit mycket viktigt att på 
ett tidigt stadium reda ut frågeställningen, för att ha klart för oss vad vi tänker mäta 
(Elofsson, 2005:15ff).  
 

För att uppnå en hög validitet och reliabilitet har vi under planeringsstadiet formulerat 
klara och tydliga anvisningar för hur undersökningen skulle genomföras, samt vid 
registreringen av data varit noga med att kontrollera att inga data kodats fel eller matats 
in fel. För att få en bra bild av hur det ser ut krävs både hög validitet och hög reliabilitet 
(Elofsson, 2005:15ff; Larsson, 2005:66). 
 

Undersökningens syfte har styrt insamlingen av informationen för att på så sätt försäkra 
en god validitet i undersökningen. I kvantitativ forskningstradition hänger 
validitetsfrågan huvudsakligen ihop med mätinstrumentets begreppsliga innehåll (Ruth, 
1991:282). 
 
 
5.6.1. Validitet - fokusgrupperna 
 
Tack vare att ungdomarna i fokusgrupperna generöst delade med sig av sina upplevelser, 
och för oss beskrev hur de uppfattar barnets bästa i skolan, kunde vi formulera en 
definition ur ett ungdomsperspektiv. Många aspekter återkom i båda fokusgrupperna, 
vilket tyder på att en god bild har trätt fram av elevernas syn på barnets bästa i skolan.  
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Dock avgörs validiteten i denna del av arbetet av i fall vi verkligen fick veta hur 
ungdomarna uppfattar barnets bästa. Detta beror i sin tur på om ungdomarna kände sig 
tillräckligt bekväma i intervjusituationen för att vilja beskriva sina tankar kring detta 
begrepp för oss, och om vi uppfattade och återgav ungdomarnas tankar på ett korrekt sätt. 
Här spelar flera faktorer in, bland annat miljön, intervjupersonerna själva och om 
bandspelare används (Esaiasson m.fl., 2004:261ff). 
 

Intervjuerna genomfördes i elevernas respektive skolor, det vill säga på en plats där de är 
hemmastadda, och vi hade tillgång till avskilda rum där vi befann oss under 
intervjutillfällena. Författarna anser därför att intervjusituationen har varit bra. Vi 
försökte också skapa en öppenhet och vinnlägga oss om att deltagarna skulle känna sig 
trygga, för att därigenom fritt våga uttrycka sina åsikter. Vi tänkte även på att balansera 
vår egen insats genom att inte vara för styrande då detta kan påverka hur deltagarna 
svarar, men samtidigt styra tillräckligt för att se till att alla aspekter blev belysta. Under 
fokusgruppsdiskussionerna undvek vi även att ställa ledande frågor. Vi använde oss av 
bandspelare vid båda intervjutillfällena. Samtliga dessa förhållanden tror vi har bidragit 
positivt till en god validitet. 
 

Några av ungdomarnas uttalanden under fokusgruppsintervjuerna presenteras i kapitel 7. 
Avsikten med att redogöra för en del av ungdomarnas utsagor och ge läsaren tillgång till 
det material som enkätfrågorna grundar sig på, är att ge läsaren en möjlighet att bedöma 
validiteten i denna del av arbetet. Denna möjlighet kan dock ha begränsats något av att 
intervjupersonernas utsagor har sammanfattats och inte återgetts i originalskick. Detta i 
sin tur ökar risken för att vi omedvetet har återgett en tolkning av materialet. Validiteten 
kan vidare ha påverkats negativt av författarnas bristande erfarenhet av 
fokusgruppsintervjuernas metod och teknik. Likaså blev vi vid båda intervjutillfällena 
störda av utomstående, trots att vi satt i avskilda rum, och detta kan också ha haft en 
negativ inverkan på de av ungdomarna som just då höll på att beskriva något. 

 
 
5.6.2. Validitet - enkätundersökningen 
 
När det gäller den kvantitativa delen av studien så finns det en klar samhörighet mellan 
undersökningens syfte och enkätfrågorna. Även här framträder överensstämmelse mellan 
det som mäts och det som vi avsåg att mäta. 
 

Dock är det angeläget att nämna att validiteten i enkätundersökningen är beroende av 
några viktiga faktorer, såsom bland annat hur frågorna är utformade, och hur fritt 
deltagarna vågar uttrycka sina åsikter vid undersökningstillfället, samt om någon av 
deltagarna upplevde en oro för att någon skulle få veta vad han eller hon hade svarat. Vi 
vet inte om eleverna påverkades av omgivningen på så sätt att de besvarade frågorna 
utifrån vad som är socialt önskvärt i stället för att uttrycka sin egen åsikt. Detta påverkar 
validiteten negativt. Vi har tyvärr heller inte funnit någon forskning som har undersökt 
barnets bästa i skolan med elevernas definition som utgångspunkt, och vi har därför inga 
möjligheter att använda redan utprövade (validerade) frågor. Detta omöjliggör resultatens 
jämförelse med tidigare forskning, vilket ytterligare begränsar möjligheten att bedöma 
validiteten.  
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Bland faktorer som höjer validiteten i denna del av arbetet är det faktum att frågorna i 
enkäten utgår från fokusgruppsintervjuerna, vilket bör innebära att frågorna är relevanta, 
och förmodligen även formulerade på ett begripligt sätt. Detta antagande förstärks av att 
frågorna testades i förväg, varvid vissa förbättringar vidtogs. Vidare torde validiteten 
påverkas positivt av att vi var närvarande vid båda undersökningstillfällena för att kunna 
förklara eventuella oklarheter. Ett litet problem utgör dock här det faktum att en 
utomstående delade ut och samlade in några av svaren. 
 
 

5.6.3. Reliabilitet – fokusgrupperna 
 

Inom kvalitativ forskning hänför sig reliabiliteten till forskarens egna förutsättningar. Det 
är viktigt att forskaren ser gränsen mellan den egna upplevelsevärlden och en annan 
människas subjektiva värld. Det finns olika strategier som kan öka reliabiliteten, till 
exempel att ställa flera liknande frågor inom samma tema vilket ger möjlighet till 
djupförståelse (Larsson, 2005:115ff; Ruth, 1991:283ff). En hög reliabilitet förutsätter 
frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Slump- och slarvfel under 
datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen är de största orsakerna till 
bristande reliabilitet (Esaiasson m.fl., 2004:67ff). 
  

Båda författarna var närvarande vid fokusgruppstillfällena och har därför kunnat 
kontrollera och fördjupa forskningsprocessen. Under fokusgruppsintervjuerna har vi båda 
kunnat ställa följdfrågor och säkerställa en bred bild av ungdomarnas beskrivning av 
barnets bästa. Den strukturerade intervjuguiden utarbetades i enlighet med arbetets syfte 
och testades i förväg. Författarnas bristande erfarenheter av fokusgruppsintervjuer har 
eventuellt påverkat reliabiliteten negativt. 
 
 

5.6.4. Reliabilitet – enkätundersökningen 
 

I den kvantitativa forskningstraditionen påverkas reliabiliteten av tillförlitligheten och 
noggrannheten i mätningen. Reliabiliteten riskerar att hotas av tre felkällor, eller en 
kombination av dessa. Dessa källor är tiden för mätningarna, innehållets representativitet 
och heterogenitet samt bedömarskillnader. Detta innebär att exempelvis tidpunkt, plats, 
situation för intervjuer lika väl som intervjupersoner inverkar på reliabiliteten. (Ruth, 
1991:282). Vi tycker att vi har haft en god reliabilitet vad beträffar själva enkäten, som vi 
arbetade fram väldigt grundligt och också testade i förväg. I vissa av frågorna har vi haft 
ett internt bortfall beroende på olika orsaker (se kapitel 5.5.2.). Överlag anser vi att vi har 
haft ett bra mätinstrument och har försökt formulera enkätfrågorna så nära som möjligt av 
ungdomarnas egna resonemang om barnets bästa i skolan. Svaren har avlästs av 
författarna gemensamt vilket minskar risken för eventuella felläsningar. 
 

 
5.6.5. Generaliserbarhet - fokusgrupperna 
 

Det offensiva argumentet när det gäller generalisering av resultaten i kvalitativ forskning 
är den teoretiska mättnaden, som uppnås när forskare hittar samtliga relevanta 
tankekategorier och förhållningssätt som finns i populationen (Esaiasson m.fl., 
2004:185ff). 
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För att kunna dra några allmänna slutsatser utifrån forskningsmaterialet krävs en balans 
mellan de fenomen som finns i materialet. En naturlig fråga är om man utifrån denna 
studie kan generalisera resultaten till övriga gymnasieskolor i Stockholm eller Sverige, 
eller till och med till andra stater inom FN. I resultatet från fokusgruppsintervjuerna gör 
vi endast anspråk på att återge våra intervjupersoners berättelser utifrån deras perspektiv. 
Det kan konstateras att fokusgrupperna resonerade ganska lika om barnets bästa i skolan, 
vilket kan tyda på att resultaten från fokusgruppsintervjuerna mycket väl kan ha uppnått 
en god generaliserbarhet inom Sverige. Vi avstår naturligtvis från att göra anspråk på att 
generalisera resultaten till övriga länder inom FN, eftersom skolsituationen ser mycket 
olika ut i olika länder.  
 

 
5.6.6. Generaliserbarhet - enkätundersökningen 
 

Det är betydligt svårare att generalisera denna undersöknings kvantitativa data. En 
generalisering utifrån den kvantitativa forskningstraditionen bygger främst på 
representativitetsresonemangen (Ruth, 1991:289). I vissa frågor finns det en stor skillnad 
mellan elevernas svar. Ett slumpmässigt urval hade eventuellt gett en möjlighet att 
generalisera resultaten till övriga elever, men eftersom enkäten delades ut i bara en klass i 
varje skola är det svårt att mäta i vilken utsträckning resultatet är generaliserbart till de 
andra klasserna och eleverna i denna skola. Det är även svårt att uttala sig om i fall denna 
undersöknings resultat är generaliserbart till andra gymnasieskolor i Stockholm och 
Sverige, då skolorna i denna studie är ganska likvärdiga i fråga om elevernas sociala 
bakgrund och etnicitet. Olika geografiskt placerade skolor och skolor med fler olika 
program och inriktningar hade eventuellt ökat möjligheten till generaliserbarhet. 
 

 
5.7. Etiska aspekter 
 
Under planeringsstadiet har vi informerat skolledningen i de respektive skolorna om att 
uppgifterna som ska samlas in inte kommer att användas för något annat syfte än i vår C-
uppsats, men att denna sedan kommer att finnas tillgänglig på Internet genom databasen 
DIVA. Även eleverna har, med hänsyn till informationskravet, fått information om syftet 
med undersökningen samt information om frivillighet och anonymitet. Vi har inte 
inhämtat föräldrarnas samtycke, då vi har intervjuat ungdomar över 15 år och inte har 
bedömt frågorna i enkäten som känsliga eftersom samtliga frågor är relaterade till skolan.  
 

Utgångspunkten för undersökningen har varit Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer. Samtyckeskravet har varit något problematiskt i vår enkätundersökning 
eftersom vi delade ut enkäten i klassrummen. En sådan undersökningssituation kan, trots 
information om frivillighet, innebära att en elev som egentligen inte vill delta fyller i 
enkäten ändå på grund av förväntningar från andra närvarande eller lärare. Detta har vi 
försökt att lösa genom att verkligen betona att deltagandet är frivilligt, och sedan hållit 
oss åt sidan medan eleverna fyllde i enkäten. Alla ombads även att vända på enkäten när 
de var klara, på så vis såg vi inte vilka som hade fyllt i formuläret när vi samlade in 
enkätformulären. Detta har förhoppningsvis lett till att alla vågade handla i enlighet med 
vad som kändes rätt för just dem (www.vr.se, 2007-10-18). 
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Enligt de forskningsetiska principerna finns även ett krav på konfidentialitet. Eleverna 
har informerats om anonymitet både inför fokusgruppsintervjuerna och inför 
enkätundersökningen. Enkätsvaren kan inte relateras till någon särskild elev och vi 
förvarar enkäterna otillgängliga för obehöriga tills de kan förstöras efter godkännandet av 
uppsatsen, då även de inspelade banden kommer att raderas. De skolor som ingår i 
undersökningen kallas för X och Y, för att inte avslöja skolornas identitet. Med hänsyn 
till konfidentialiteten har vi även valt att endast redovisa det totala antalet elever, och 
avstått från att framföra svarsfrekvensen efter skola (www.vr.se, 2007-10-18).  

 
 

5.8. Studiens avgränsningar 
 
Fokus i denna uppsats ligger på barnets bästa i den svenska gymnasieskolan. Detta främst 
på grund av att debatten om barnens rättigheter i skolan kan se mycket olika ut i olika 
länder. En debatt om barnets bästa i vissa utvecklingsländer kan handla om barnens 
grundläggande rätt att överhuvudtaget få gå i skolan eller att inte bli agad eller dylikt. 
Den svenska skolan har kommit mycket längre gällande dessa frågor. Studien fokuserar 
på gymnasieelevers perspektiv. Det hade varit mycket intressant att lyfta fram även 
grundskoleelevers eller/och skolpersonalens samt föräldrars syn på barnets bästa i skolan. 
Detta bedömdes dock som omöjligt mot bakgrund av direktiven kring uppsatsen, främst 
tidsperspektivet och de resurser som vi hade till vårt förfogande. Ytterligare en 
avgränsning i uppsatsen är att de båda skolorna där empiriska data samlades in är ganska 
likvärdiga i fråga om social bakgrund och etnicitet, samt att i båda klasserna var 
majoriteten tjejer. Det hade varit önskvärt att ha en jämnare könsfördelning bland 
undersökningspopulationen, samt att kunna jämföra olika geografiskt placerade skolor 
eller skolor med fler olika program och inriktningar.  
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6. Teoretiska perspektiv 
 
För att analysera och diskutera resultatet av vår studie använder vi de teoretiska 
perspektiven empowerment och KASAM. Det teoretiska perspektivet empowerment 
behandlar individernas kontroll över sina liv med referenser till både den subjektiva 
erfarenheten och den objektiva verkligheten, det vill säga både till människans inre och 
yttre förhållanden. Teorin om känsla av sammanhang, KASAM, behandlar i sin tur 
människans förmåga att hantera stress. Tre grundläggande faktorer avgör, enligt denna 
teori, människans förmåga att möta svårigheter och uppleva sig ha en plats i världen. De 
tre centrala komponenterna i teorin om KASAM är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. 
 

 

6.1. Empowerment 
 

Empowerment har sin bakgrund inom juridiken. Termen ”advocacy” beskriver hur 
juristen genom företrädarskap strävar efter att bevaka sina maktlösa klienters intressen ”i 
förhållande till mäktiga grupper och sociala strukturer” (Payne, 2002:353). 
Tillämpningen av ett empowerment-inriktat arbete utvecklades under framförallt 1980- 
och 1990-talen. Grundläggande för synsättet är att sträva efter större politisk och social 
jämlikhet samt ökad trygghet och social rättvisa – det vill säga medvetandegöra en 
individs välfärdsrättigheter. Detta uppnås enligt Payne (2002) genom att individens inre 
resurser frigörs när denne ges ”hjälp till självhjälp, ökad makt och större ansvar” (Payne, 
2002:210; 354ff). 
 

Enligt Starrin (1997) innefattar begreppet ”empower” flera innebörder. I amerikanska 
ordböcker påträffas två till varandra relaterade betydelser. Den första handlar om att ge 
makt eller auktoritet, medan den andra går ut på att ge möjlighet eller tillåtelse. I dessa 
betydelser är det väsentligt att beakta att det ingår en aktiv komponent som handlar om 
att vara förmögen att själv ta kommandot, enskilt eller kollektivt, och inte invänta att 
tillstånd ges av någon utomstående. Starrin menar att begreppet sålunda innehåller de 
centrala komponenterna ”makt, kontroll, självtillit och stolthet” (Starrin,1997:11ff). 
 

Rebecca Stern antyder att ett barn, som med hjälp av ett empowerment-inriktat arbete 
som har betoning på bemyndigande, kan ges ”makt/styrka/möjligheter/medel” att ha ett 
inflytande i sitt eget liv, och själv påverka sin egen situation. Stern tar också upp hur 
”deltagande” är en viktig del i empowermentbegreppet, som även inrymmer fler aspekter. 
Så kan till exempel empowerment sägas ha ett nära samband med aktörsperspektivet. 
(Stern, 2004:187). 
 

Följden av ett empowerment-inriktat arbete kan dock bli att en viss konflikt uppstår 
gentemot andra individers eller gruppers intressen. Om möjligheten att utöva makt för ett 
barn ökar, så innebär det att makten minskar för till exempel föräldrar och/eller andra 
vuxna i barnets omgivning (Stern, 2004:187). Även Payne (2002) tar upp hur enskilda 
personer såväl som förtryckta grupper kan drabbas av denna problematik. Om resurserna 
är begränsade, så kan ökad makt för en individ eller grupp innebära minskade tillgångar 
för andra i deras omvärld (Payne, 2002:377). 
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Denna begränsning av begreppet möter dock viss kritik av de förespråkare som menar att 
empowerment står för ett positivt synsätt, till skillnad från traditionella anti-förtryckande 
betraktelsesätt som menar att strukturer orsakar att förtryckta grupper helt saknar makt. 
Snarare förhåller det sig så att människor besitter en dold tillgång till att kunna utöva 
makt. Denna förmåga finns hela tiden som en latent resurs, redo att när som helst 
utnyttjas utan att makten minskar för någon annan. Synen på makt används här i positivt 
syfte, som något ”potentiellt befriande” (Payne, 2002:355ff). 
 

Mullender & Wards (Payne, 2002) kopplar begreppet till självhjälp i gruppverksamhet, 
och menar att alla människor har insikter, färdigheter och förmågor som ska bekräftas. 
Empowerment bidrar härigenom till att skapa demokratiska och humanistiska 
värderingar. Till människors rättigheter hör att de själva får definiera viktiga problem i 
sina liv, och hur de ska hanteras. Problemen kan bero på såväl strukturella faktorer som 
personliga umbäranden, men genom kollektivt arbete kan människor bli mäktiga och få 
en möjlighet att styra sina liv (Payne, 2002:356ff). 
 

Empowerment kan, liksom demokrati, ses som både ett medel och ett mål. Relationen 
mellan elever, lärare och skolledning är central för ett förändringsarbete som syftar till 
elevinflytande. Strategin för ett empowermentinriktat arbete bör vara ”nerifrån och upp”, 
och inte tvärtom som ofta är fallet i den praktiska tillämpningen på bland annat skolor. 
Bristande engagemang hos elever kan inte ersättas av enbart hårt arbete från lärare och 
skolledning, men dessa kan ”främja gynnsamma strukturella betingelser och ett stödjande 
skolklimat, i vilket empowerment kan utgöra både ett mål i sig och ett medel för att 
uppnå andra mål”, så att elever involveras i det som berör dem (Hagquist, 1997:115ff). 
 

 
 

6.2. KASAM - ett salutogent synsätt 
 

Aaron Antonovsky (2005) studerade människors hälsotillstånd genom att se på hälsa som 
en glidande skala, där den ena ändpunkten står för ”allvarligt sjuk” och den andra för 
”fullständigt frisk”. Han föredrog detta synsätt framför att göra en indelning av 
hälsotillstånd i antingen sjukt eller friskt. Antonovsky blev härigenom upphovsman till 
ett övergripande salutogent teoretiskt sätt att tänka. Han skapade i slutet av 1970-talet 
begreppet salutogenes av salus som betyder hälsa, och genesis som betyder ursprung. Det 
salutogena perspektivet, som fokuserar på den friska delen av hälsoskalan, innebär att 
arbeta med att undersöka hur friskhet uppstår och utvecklas, och vilka omständigheter 
hos en människa som bidrar till att mildra eller undanröja stress. Antonovsky menade att 
det är viktigt för en människa att kunna klara av att möta motgångar i livet, då det är detta 
som är liktydigt med att leva (Gjaerum & Gröholt, 1998).  
 
Antonovsky kom i sina undersökningar fram till att en människas känsla av sammanhang, 
KASAM, hade stor betydelse för förmågan att hantera stress och olika slags problem. 
Han identifierade tre återkommande teman som personer med en stark KASAM hade 
gemensamt. Dessa tre teman ingår som centrala komponenter i teorin om KASAM, och 
Aaron Antonovsky kallar dem begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 
(Antonovsky, 2005:43). 
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Komponenten begriplighet handlar om en människas behov av struktur och 
förutsägbarhet. En person med en hög känsla av begriplighet anser på en kognitiv nivå att 
svårigheter är en del av livet. Även allvarliga problem är något som förekommer, men de 
går att förklara och bringa ordning i. Detta hänger samman med delkomponenten 
hanterbarhet, som innebär att en person kan gå igenom svåra upplevelser och betrakta 
dem som uthärdliga om han/hon förfogar över egna resurser, eller en omgivning som går 
att lita på, för att få hjälp att möta det som är svårt. En person med hög känsla av 
hanterbarhet ser sig inte som ett offer för omständigheterna. Känslan av meningsfullhet 
innehåller ett mer känslomässigt inslag som handlar om delaktighet, engagemang och 
motivation, samt om att ha områden i livet som är särskilt viktiga och betydelsefulla för 
individen. En person med en hög känsla av meningsfullhet klarar att konfrontera en 
svårighet och betrakta den som en utmaning (Antonovsky, 2005:44ff). 
 

Hur hög känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet en person har, avgör hur 
individen förstår sin situation och kan hitta förklaringar till problem som uppstår, samt 
hur meningsfullt personen tycker det är att lösa dessa problem i sina liv. Människors 
känsla för sitt inre och yttre sammanhang har sålunda en avgörande betydelse för en god 
anpassningsförmåga, samt för individens tro på framtiden och känslan av ”att man själv 
har en plats i världen” (Broberg, Almqvist & Tjus, 2003:80). 
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7. Vad är barnets bästa i skolan? 
 
Syftet med fokusgruppsintervjuerna var att få fram en beskrivning av ”barnets bästa” ur 
ett barn/ungdomsperspektiv, för att sedan kunna operationalisera begreppet. Med hjälp av 
frågor från en strukturerad intervjuguide, och de följdfrågor som uppstod under samtalens 
gång, beskrev ungdomarna i de två fokusgruppsintervjuerna vad de anser vara barnets 
bästa i skolan. Även om de enskilda individerna i de båda grupperna inte alltid var eniga 
under samtalens gång, så återkom vissa idéer om vad ungdomarna ansåg vara barnets 
bästa i skolan. Ungdomarnas beskrivning av barnets bästa i skolan kan sammanfattas på 
följande sätt:  
 

Eleven känner sig trygg och blir positivt bemött, tillförsäkras en bra utbildning och 
utveckling utifrån individuella förutsättningar, samt är delaktig och har inflytande. 
 

 

7.1. Redovisning av fokusgruppsintervjuernas fyra teman 
 
De innehållsliga aspekterna i ungdomarnas tankar sammanfattades i några olika teman; 
trygghet, bemötande, utbildning och utveckling, samt inflytande. Dessa teman, som 
ibland går in i varandra, representerar genomgående i undersökningen de olika delar som 
sammantaget utgör den definition av barnets bästa i skolan, vilken har varit utgångspunkt 
i utformandet av enkäten för den kvantitativa delen av arbetet.  
 
7.1.1. Tema 1 – Trygghet 
 
Ungdomarna betonade att grundläggande för barnets bästa i skolan är att eleven känner 
sig trygg och trivs i sin skola och klass, samt får möjlighet att lära känna andra elever i 
skolan än klasskamraterna.  
 

Alla ska trivas, det ska kännas bra att gå till skolan och träffa sina kamrater. Det 
är viktigt med bra sammanhållning i klassen, och att eleven även får lära känna 
andra elever i sin skola, får träffa olika människor som eleven inte skulle prata 
med annars.   

 
Eleverna samtalade även om flera andra företeelser som kan vara relevanta att undersöka 
om man vill ta reda på den aspekt av barnets bästa i skolan som handlar om trygghet.   
 

Eleven vågar uttrycka sina tankar och värderingar och kan räcka upp handen 
och svara utan att känna sig dum.  

 
Ungdomarna i fokusgrupperna tyckte att det är mycket viktigt för tryggheten att vuxna i 
skolan har elevernas förtroende och är beredda att lyssna och åtgärda om en elev mår 
dåligt och behöver hjälp. De vuxna som eleverna här särskilt talade om var lärare, 
kurator, skolsköterska, rektor och övriga skolledningen. 
  

Viktigt att det finns vuxna i skolan som kan lyssna, och att de vuxna 
uppmärksammar och bryter in på en gång om en elev mår dåligt. 
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7.1.2. Tema 2 – Bemötande 
 
Detta tema innehåller flera olika aspekter av möten med vuxna under elevernas vardag i 
skolan. Eleverna betonade att man som ny i skolan ska känna sig välkommen av både 
personal och elever. Lärare och andra vuxna i skolan ska kunna lyssna, förstå och 
uppmuntra. Eleven vill bli bemött med respekt. 
 

Nya elever ska känna sig välkomna i skolan av både personal och elever. Alla 
elever får ett bra bemötande samt uppmuntran och uppmärksamhet från de 
vuxna i skolan. Lärare ska ha förståelse för vad eleverna tycker, tänker och 
känner. 

 
Ungdomarna menade också att i en skola som tar hänsyn till barnets bästa finns det vuxna 
som eleven kan vända sig till, och att eleven känner sig sedd under skoldagen. 
 

Det är viktigt att eleven blir sedd, att alla elever blir sedda, även de som inte 
tycker att det är jättekul att gå i skolan. Lärarna ska säga god morgon och hej 
då och fråga hur eleven mår, då känns det bra för eleven att komma till skolan. 
En lärare som aldrig säger någonting gör att eleven inte bli så glad själv och det 
i sin tur visar sig på resultatet.  

 

 
7.1.3. Tema 3 – Utbildning och utveckling 
 
De ungdomar som deltog i fokusgruppsintervjuerna ansåg att meningen med att gå i 
skolan är att lära sig saker. Vidare så rådde det en stor enighet i fråga om vikten av att 
kunna få lära sig utifrån sina egna förutsättningar, och ha lagom mycket att göra. 
 

Eleverna lär sig saker och alla får lära sig utifrån sina egna förutsättningar. 
Eleverna lär sig att anpassa sig till samhället.  

 
Eleverna i båda fokusgrupperna framhöll att det allra viktigaste för barnets bästa i skolan 
är att ha bra lärare. I en av fokusgrupperna tyckte ungdomarna att det är viktigt att en 
lärare både kan stå för struktur, det vill säga vara tydlig i sin ledarroll, och samtidigt vara 
som en bra kompis.  
 

Bra lärare! Eleverna har förtroende för lärarna. Elever och lärare 
kommunicerar med varandra. Både lärare och elever försöker att anpassa sig till 
varandra. Läraren står för struktur, ger eleven ansvar, men är samtidigt en bra 
kompis.  

 
Vad beträffar prov så diskuterade ungdomarna problemet med att ha många prov tätt efter 
varandra. Eleverna efterlyste bättre kommunikation mellan lärarna när de planerar prov.  
 

Eleverna ska inte ha för mycket att göra, i form av läxor, prov och förhör.  
Lärare ska kommunicera med varandra så att inte alla prov sker samtidigt, utan 
sprids ut över en längre period. Betygen ska sättas utifrån helheten, och inte 
baseras på bara ett enda prov.  
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Ungdomarna lyfte även fram betydelsen av att eleven själv är aktiv och medveten i sin 
läroprocess. Några menade också att det ska kännas viktigt att gå i skolan.  
 

Det märks om en skola tar hänsyn till barnets bästa genom att eleverna där 
tycker att det är viktigt att gå till skolan, är engagerade och gör sina läxor. 
Eleverna bryr sig om vad som händer och är närvarande. Man ska hitta något 
som är viktigt för en själv, som gör att det är viktigt att gå i skolan. 

 
 
7.1.4. Tema 4 – Inflytande 
 
Det rådde enighet i grupperna i fråga om att eleverna ska kunna påverka det som är 
viktigt för dem i deras skola, och att deras synpunkter ska tas på allvar och beaktas. 
Ungdomarna samtalade här om de olika möjligheter som finns för elever att kunna vara 
delaktiga i sin skola och kunna vara med och påverka. Bland annat nämnde 
gruppdeltagarna att direktkontakt med lärare, rektor eller andra vuxna i skolan är olika 
vägar för att kunna föra fram åsikter och förslag. Elevrådets roll diskuterades också. 
 

Eleverna ska kunna vara delaktiga och kunna påverka upplägget av 
undervisningen. Majoritetens beslut gäller, men det finns utrymme för individen. 
Elevkåren/elevrådet är en röst för alla elever i skolan, inte bara för dem som är 
aktiva. Rektorn har det yttersta ansvaret och ska ha tid för att ta emot elever och 
lyssna.   

  
Först och främst bör förslagen beaktas på allvar, och helst genomföras, men om elevernas 
förslag inte går att realisera är det väldigt viktigt att få en bra förklaring, ansåg 
gruppdeltagarna. Detta, menade ungdomarna, bidrar till en känsla av respekt som gör att 
man som elev känner sig delaktig ändå.  
 

Skolan ska ta hänsyn till de synpunkter som eleverna lämnar. Lärare eller 
skolledning ska kunna förklara varför när de säger nej till något. Nej ska följas 
av en förklaring.  

 
Ungdomarna ansåg att det finns en koppling mellan möjligheten att kunna påverka och ta 
ansvar. De uttryckte även en önskan om att skolan ska vara på elevernas villkor. 
 

Möjlighet till påverkan ger möjlighet till ansvar, men man kan inte alltid få som 
man vill, viktigt att förstå vad som är rimligt att påverka.  Skolan ska vara på 
barnets villkor, skolan ska anpassa sig till eleven. 
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8. Resultat från enkätundersökningen 
 
Hur förverkligar skolorna principen om barnets bästa? Enkätfrågorna formulerades 
utifrån fyra teman: trygghet, bemötande, utbildning och utveckling samt inflytande.  

 
8.1. Tema 1 - Trygghet 
 

Det första tema som kom fram med hjälp av ungdomarnas tankar om barnets bästa i 
skolan handlade om trygghet. Här ingår två typer av frågor i enkäten. Den första gruppen 
innefattar frågor om trygghet och sammanhållning i klassen, trivsel i skolan, förtroende 
för skolledningen samt gemenskap med andra elever i skolan. Här har eleverna fått ange 
svaren på en skala 1-10. Den andra gruppen av frågor besvaras med givna svarsalternativ 
och handlar om i vilken utsträckning eleverna anser att vuxna i skolan lyssnar på dem 
samt uppmärksammar och åtgärdar om en elev mår dåligt. 
 

I tabell 1 redovisas resultatet på skalfrågorna under temat trygghet i enkäten. Svaren 
presenterar medelvärden, dels totalt, dels uppdelat efter skolor med test av skillnader. 
 
Tabell 1. Trygghet i skolan (skala 1 till 10). Medelvärden totalt, samt efter skola, med 
test av skillnader mellan skolorna (#).  
 

 
I hur hög grad eleven… 

Skola X 
m 

Skola Y 
m 

Differens 
Sign. nivå 

Totalt 
m 

N=    50 
Känner sig trygg i klassen 7,7 8,2 Ns 8,0 
Trivs i skolan 7,6 7,4 Ns 7,5 
Upplever en bra sammanhållning 
i klassen 

5,6 6,8 * 6,1 

Har förtroende för skolledningen 7,2 4,0 *** 5,7 
Känner gemenskap 
med andra elever i skolan 

5,9 4,2 ** 5,1 

 

# Skillnader mellan skolorna har testats med t-test. Ns=ej signifikant; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 

 
Det högsta totala medelvärdet återfinns på frågan om hur trygga eleverna känner sig i 
klassen.  Resultatet från båda skolorna har ett ganska högt medelvärde även på frågan om 
hur bra eleven trivs i sin skola, vilket kan tyda på att eleverna trivs bra i sina respektive 
gymnasieskolor. Det totala medelvärdet visar även på en ganska bra sammanhållning i 
klassen i båda gymnasieskolorna. Något lägre är medelvärdena på de frågor som handlar 
om förtroende för skolledningen och gemenskap med andra elever i skolan.  
 

Svaren på frågorna om trygghet i klassen och trivsel i skolan skiljer sig endast marginellt 
åt mellan skolorna. Däremot är det större skillnad mellan skolorna vad gäller 
sammanhållningen i klassen. Skola Y har ett högre medelvärde på den frågan. Däremot är 
det eleverna i skola X som uppger att de känner att de har större gemenskap med andra 
elever i skolan. Den största skillnaden mellan skolorna visar sig handla om elevernas 
förtroende för skolledningen. Eleverna i skola X har här ett betydligt högre medelvärde 
och visar därmed på ett större förtroende för skolledningen.  
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I tabell 2 presenteras resultaten på frågorna om elevernas syn på vuxna i skolan. Här 
valde vi att redovisa andel i procent elever som har svarat att vuxna i deras skola alltid 
eller ofta lyssnar, uppmärksammar och åtgärdar om en elev mår dåligt. De andra två, här 
ej redovisade, svarsalternativen var sällan eller aldrig. 
 
Tabell 2. Vuxna i skolan. Andel (%) elever som uppger att vuxna alltid eller ofta lyssnar, 
uppmärksammar och åtgärdar om en elev mår dåligt, med test av skillnader mellan 
skolorna (#). 
 

 
Elever som anser att vuxna i 

skolan… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Differens 
Sign. nivå 

Totalt 
Andel (%) 

N=    50 
Lyssnar på eleverna 92 % 57 % ** 76 % 
Uppmärksammar och åtgärdar  
om en elev mår dåligt ## 

83 % 59 % Ns 70 % 

 

# Skillnader mellan skolorna har testats med χ2-test. ## Ett stort bortfall. Ns=ej signifikant; ** p<0.01. 

 
Av den totala andelen elever i båda skolorna anser drygt tre fjärdedelar att vuxna i skolan 
alltid eller ofta lyssnar på eleverna, och drygt två tredjedelar att vuxna uppmärksammar 
och åtgärdar om en elev mår dåligt. 
 

Skillnaden mellan skolorna visar dock att en större andel elever i skola X ger uttryck åt 
en mer positiv bild av vuxna i skolan. Det syns särskilt tydligt i svaren på frågan om 
eleverna tycker att vuxna i deras skola lyssnar på eleverna. Detta stämmer väl överens 
med att eleverna i skola X har ett betydligt större förtroende för skolledningen. Vad 
beträffar frågan som handlar om i fall eleverna tycker att vuxna uppmärksammar och 
åtgärdar om en elev mår dåligt, så är det svårt att uttala sig om skillnaden mellan skolorna 
på grund av ett stort bortfall. 

 
8.2. Tema 2 - Bemötande 
 

Ett annat ämne som ungdomarna diskuterade under fokusgruppsintervjuerna var hur de 
blev bemötta i sina skolor. I tabell 3 framgår om eleven kände sig välkommen när 
han/hon började i sin gymnasieskola, resultaten redovisas i andel (%) totalt och efter 
skola. 
 
Tabell 3. Skolans mottagande av eleven. Om eleven kände sig välkommen när han/hon 
började i sin gymnasieskola. Andel (%) totalt och efter skola, med test av skillnader 
mellan skolorna (#). 
 

 
Eleven kände sig välkommen av… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Totalt 
Andel (%) 

N=   50 
Både personal och elever 92 % 36 % 67 % 
Endast personalen 8 % 36 % 21 % 
Endast eleverna 0 % 5 % 2 % 
Ingen 0 %  23 % 10 % 
 

# Skillnad mellan skolorna har testats med χ2-test. Skillnaden är signifikant, p<0.001. 
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Majoriteten av eleverna kände sig välkomna av både personal och elever när de började i 
sin gymnasieskola. Det finns dock en mindre andel elever som uppger att de kände sig 
välkomna av endast personal eller inte välkomna alls. Endast ett fåtal uppger att de kände 
sig välkomna av endast eleverna i skolan. Sammantaget är det 12 % som uppger att de 
inte kände sig välkomna av personal och 31 % som inte kände sig välkomna av elever. 
 

Här framträder en tydlig skillnad mellan skolorna. Samtliga elever från skola X kände sig 
välkomna när de började i sin gymnasieskola. En absolut majoritet av dem kände sig 
välkomna av både personal och elever. En liten andel har uppgett att de kände sig 
välkomna av endast personalen. Svaren från eleverna i skola Y ser annorlunda ut. En lika 
stor andel elever har känt sig välkomna av antingen både personal och elever eller av 
endast personal. En liten andel kände sig välkomna av endast eleverna. Många (59 %) 
upplevde sig inte välkomna av eleverna. I skola Y finns även flera elever som inte kände 
sig välkomna av någon när de började i sin gymnasieskola. 
 

Eleverna i fokusgrupperna tyckte att ett positivt bemötande under skoldagen, från lärare 
och andra vuxna, är av stor betydelse i en skola som fullföljer principen om barnets bästa. 
I tabell 4 redovisas andelen elever som har svarat alltid eller ofta på de frågor som 
handlar om ett positivt bemötande från lärare och andra vuxna i skolan. De andra två, här 
ej redovisade, svarsalternativen var sällan eller aldrig. 
 
Tabell 4. Bemötande i skolan. Andel (%) elever som uppger att de alltid eller ofta får ett 
positivt bemötande från vuxna i skolan, med test av skillnader mellan skolorna (#). 
 

 
Eleven blir positivt bemött 

genom att… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Differens 
Sign. nivå 

Totalt 
Andel (%) 

N=    50 
Någon vuxen säger hej 
eller god morgon 

81 % 78 % Ns 80 % 

Någon vuxen säger hej då 48 % 57 % Ns 52 % 
Eleven känner sig sedd 
av någon vuxen under skoldagen 

88 %  68 % Ns 79 % 

Lärare har förståelse 
för elevens åsikter och känslor 

82 % 61 % Ns 72 % 

 

# Skillnader mellan skolorna har testats med χ2-test. Ns=ej signifikant.   

 
Många av eleverna har svarat att det alltid eller ofta finns någon vuxen som säger hej 
eller god morgon när de kommer till skolan och att de alltid eller ofta känner sig sedda 
under skoldagen, samt att lärare alltid eller ofta har förståelse för vad eleverna tycker, 
tänker och känner. Däremot är det endast cirka hälften som uppger att det finns någon 
vuxen i skolan som säger hej då när eleven går för dagen.    
 
Det framträder inga signifikanta skillnader mellan skolorna men ändå vill vi 
uppmärksamma skillnader i de frågor som handlar om eleverna känner sig sedda under 
skoldagen, samt om eleverna tycker att lärarna i skolan har förståelse för deras åsikter 
och känslor. Det är en större andel elever i skola X som har svarat alltid eller ofta på 
dessa frågor. 
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I tabell 5 framgår i vilken utsträckning eleverna får uppmuntran av vuxna i skolan, 
resultaten redovisas i andel (%) totalt och efter skola. 
 
Tabell 5. Uppmuntran.  Om eleven får uppmuntran av vuxna i skolan. Andel (%) totalt 
och efter skola, med test av skillnader mellan skolorna (#). 
 

 
Eleven får uppmuntran av… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Totalt 
Andel (%) 

N=   50 
Många vuxna 16 % 9 % 13 % 
Några vuxna 52 % 50 % 51 % 
En vuxen 24 % 32 % 28 % 
Ingen 8 %  9 % 9 % 
 

# Skillnad mellan skolorna har testats med χ2-test. Skillnaden är ej signifikant. 

 
En klar majoritet av eleverna upplever att de får uppmuntran av vuxna i skolan. Ungefär 
hälften får uppmuntran av några vuxna i skolan, knappt en tredjedel av eleverna får 
uppmuntran av en vuxen, en mindre andel av många vuxna. En liten andel svarar att de 
inte får någon uppmuntran av någon vuxen. Skillnaderna mellan skolorna är marginella.  
 
 

8.3. Tema 3 - Utbildning och utveckling 
 

Centrala faktorer för att försäkra barnets bästa i skolan är, enligt de ungdomar som deltog 
i fokusgruppsintervjuerna, elevens möjlighet till utbildning och utveckling. Här är 
lärarens roll mycket betydelsefull enligt eleverna. 
 
I tabell 6 redovisas andelen (%) elever som har svarat att de har haft en positiv kontakt 
med alla eller några lärare.  
 
Tabell 6. Relation till lärare. Andel (%) elever som uttrycker att de har en positiv kontakt 
med alla eller några lärare, med test av skillnader mellan skolorna (#). 
 

 
Elever som uttrycker att de har… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Differens 
Sign. nivå 

Totalt 
Andel (%) 

N=    50 
Förtroende för lärarna 93 % 68 % ** 82 % 
En bra kommunikation 
med lärarna 

88 % 70 % + 79 % 

Lärare som kan ha en ledarroll 
och samtidigt vara en kompis 

60 % 24 % Ns 44 % 

 

# Skillnader mellan skolorna har testats med χ2-test. Ns=ej signifikant; + p<0.10;  ** p<0.01. 

 
På frågan om eleverna har förtroende för lärarna i sin skola svarade 82 % att de har 
förtroende för alla eller några lärare i skolan. Något färre uppgav att de har en bra 
kommunikation med alla eller några lärare i skolan. Mindre än hälften anser att alla eller 
några av deras lärare kan kombinera ledarrollen med att vara en kompis. Skillnaderna är 
ganska stora mellan skolorna. Skola X förefaller ha en genomsnittligt högre andel elever 
som har en positiv kontakt med alla eller några lärare jämfört med eleverna i skola Y.  
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I tabell 7 framgår i vilken utsträckning eleverna får ta del av undervisningen utefter sina 
egna förutsättningar. Resultaten redovisas i andel totalt och efter skola. 
 
Tabell 7. Beaktande av individuella förutsättningar. Eleverna uttalar sig om i vilken 
utsträckning de får lära sig utifrån sina egna förutsättningar. Andel (%) totalt och efter 
skola, med test av skillnader mellan skolorna (#). 
 

 
Elevens förutsättningar beaktas… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Totalt 
Andel (%) 

N=   50 
I alla ämnen 17 % 5 % 11 % 
I vissa ämnen 67 % 82 % 74 % 
Inte i något ämne 17 %  14 % 15 % 
 

# Skillnad mellan skolorna har testats med χ2-test. Skillnaden är ej signifikant.  
 
Av tabellen framgår att majoriteten av eleverna får ta del av undervisningen i skolan och 
lära sig utifrån sina egna förutsättningar åtminstone i vissa ämnen. En liten andel får lära 
sig utifrån sina egna förutsättningar i alla ämnen, och en nästan lika liten andel elever 
uppger att de inte får lära sig utifrån sina egna förutsättningar i något ämne alls. 
Fördelningen är ungefär lika i de båda skolorna, skillnaden mellan skolorna är inte så 
stor. En övervägande majoritet av eleverna i de två skolorna anser att de får lära sig 
utifrån sina egna förutsättningar i alla eller vissa ämnen. Av tabellen framgår att den 
något större andelen elever som uppger detta finns i skola Y. 
 

Hur mycket eleverna har att göra i form av läxor och prov redovisas i tabell 8. Här 
sammanfattas resultaten på frågan (skala 1-10) genom en indelning i fyra svarsalternativ 
med andelen i procent, totalt och efter skola.  
 
 Tabell 8. Skolarbetet. Eleverna uppger hur mycket de har att göra i form av läxor och 
prov. Andel (%) totalt och efter skola, med test av skillnader mellan skolorna (#) . 
 

 
Hur mycket eleven har att göra… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Totalt 
Andel (%) 

N=   50 
För lite (1-2) 0 % 0 % 0 % 
Lite (3-5)  22 % 64 % 41 % 
Mycket (6-8) 70 % 36 % 55 % 
För mycket (9-10) 7 % 0 % 4 % 
 

# Skillnad mellan skolorna har testats med χ2-test.  p<0.01. 

 
Resultatet visar att ingen elev anser sig ha för lite att göra när det gäller skolarbetet. 
Drygt hälften av eleverna totalt har på skalan ringat in siffrorna 6-8, vilket i tabellen 
motsvarar svarsalternativet Mycket. Knappt hälften har valt siffrorna 3-5, som i tabellen 
motsvarar svarsalternativet Lite. Den minsta andelen har svarat att de har för mycket att 
göra i sitt skolarbete genom att ringa in siffrorna 9-10 på skalan. Det är dock en påtaglig 
skillnad mellan skolorna. I skola Y säger de flesta av eleverna att de har lite att göra, 
medan majoriteten av eleverna i skola X uppger att de har mycket att göra, och en liten 
andel uttrycker dessutom att de har för mycket att göra. I skola Y anser ingen sig ha för 
mycket att göra. 
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Proven var den del av skolarbetet som fick störst utrymme under 
fokusgruppsdiskussionerna. I tabell 9 presenteras resultatet på frågorna om hur ofta det 
förekommer att prov kommer tätt efter varandra, samt vad eleverna tycker om 
kommunikationen mellan lärarna angående planeringen av prov. Resultaten redovisas i 
andel totalt och efter skola.  
 
Tabell 9. Prov. Eleverna uppger hur de tycker att kommunikationen mellan lärarna är 
angående planering av prov, och hur ofta det förekommer att eleverna har flera prov tätt 
efter varandra. Andel (%) totalt och efter skola, med test av skillnader mellan skolorna 
(#). 
 

 
 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Totalt 
Andel (%) 

N=   50 
Kommunikationen mellan lärarna 
angående planering av prov är (1-10)… (*) 

   

Mycket dålig (1-2) 
Ganska dålig (3-5) 
Ganska bra (6-8) 
Mycket bra (9-10) 

4 % 
    48 % 
    37 % 
    11 % 

10 % 
    67 % 
    24 % 
      0 % 

6 % 
    56 % 
     31 % 
      6 % 

Flera prov tätt efter varandra 
förekommer… (Ns) 

   

Ofta 19 % 5 % 13 % 
Ibland 42 % 48 % 45 % 
Aldrig 39 %  48 % 43 % 

 

# Skillnad mellan skolorna har testats med χ2-test. * p<0.05; Ns=Skillnaden är ej signifikant. 

 
På skalfrågan om hur kommunikationen är mellan lärarna angående planeringen av prov 
har flest elever totalt ringat in siffrorna 3-5, vilket i tabellen beskrivs som Ganska dåligt. 
Lika stora andelar elever har ringat in siffrorna 1-2 respektive siffrorna 9-10, som i 
tabellen benämns Mycket dåligt och Mycket bra. Drygt en tredjedel av andelen elever 
totalt ringade in siffrorna 6-8, detta betecknas i tabellen som en ganska bra 
kommunikation mellan lärarna angående planeringen av prov.  
 

Här kan en påtaglig skillnad mellan skolorna konstateras. En stor majoritet, drygt tre 
fjärdedelar, av eleverna i skola Y tycker att kommunikationen mellan lärarna angående 
planering av prov är ganska dålig, eller till och med mycket dålig. I skola X, däremot, 
angav bara drygt hälften av eleverna siffror som har sammanfattats i dessa 
svarsalternativ, medan knappt hälften anser att kommunikationen är ganska bra eller 
mycket bra.  
 

Den andra delen i tabellen visar svaren på frågan om hur ofta prov kommer tätt efter 
varandra. Några elever anser att det förekommer ofta. En stor andel, knappt hälften av 
eleverna, tycker att prov ibland förekommer tätt efter varandra. En nästan lika stor andel 
elever menar dock att det aldrig förekommer. Skillnader mellan skolorna är begränsade. 
 
I tabell 10 redovisas medelvärden på de skalfrågor som handlar om elevernas syn på hur 
viktigt det är att gå i skolan, och om lärandet som en del i elevens utbildning och 
utveckling. Här redovisas också hur mycket eleverna anser att deras skola bidrar till 
elevens anpassning till samhället. 
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Tabell 10. Lärandet. (skala 1 till 10). Medelvärden totalt samt efter skola med test av 
skillnader mellan skolorna (#). 
 

 
I hur hög grad eleven… 

Skola X 
m 

Skola Y 
m 

Differens 
Sign. nivå 

Totalt 
m 

N=    50 
Anser att det är viktigt  
att gå i skolan 

9,1 9,3 Ns 9,2 

Lär sig något i skolan  7,4 6,9 Ns 7,1 
Engagerar sig i skolarbetet 6,9 7,0 Ns 6,9 
Anser att skolan bidrar till elevens 
anpassning till samhället 

6,8 5,2 * 6,1 

 

# Skillnader mellan skolorna har testats med t-test. Ns=ej signifikant; * p<0.05. 
 

Det högsta medelvärdet finns på frågan om hur viktigt det är att gå i skolan. De totala 
medelvärden för hur mycket eleverna lär sig i skolan och hur mycket de engagerar sig i 
skolarbetet är lägre och ganska lika. Det totala medelvärdet som visar hur mycket eleven 
anser att skolan bidrar till att han/hon anpassar sig till samhället är det lägsta i tabellen. 
 

Skolorna skiljer sig endast marginellt åt på frågorna om hur viktigt eleverna tycker att det 
är att gå i skolan, om hur mycket de lär sig i skolan samt om hur mycket eleven engagerar 
sig i skolarbetet. En större skillnad framträder på frågan om hur mycket eleverna anser att 
skolan bidrar till att eleven lär sig att anpassa sig till samhället. Svaren på denna fråga har 
ett lägre medelvärde i skola Y än i skola X. 

 
8.4. Tema 4 - Inflytande 
 
Ett tema som diskuterades ingående under fokusgruppsintervjuerna var elevens möjlighet 
att ha inflytande i sin skola. Med inflytande avsåg ungdomarna framförallt möjligheten 
att kunna påverka både sin utbildning och i sin skola i övrigt. 
 

I tabell 11 redovisas medelvärden på de skalfrågor som handlar om hur eleverna ser på 
möjligheten att ha inflytande i skolan. 
 
Tabell 11. Möjligheten att kunna påverka och få ta ansvar (skala 1 till 10).  
Medelvärden totalt, samt efter skola, med test av skillnader mellan skolorna (#). 
 

 
I hur hög grad eleven…  

Skola X 
m 

Skola Y 
m 

Differens 
Sign. nivå 

Totalt 
m 

N=    50 
Påverkar utformningen av sin 
utbildning 

6,9 5,8 * 6,5 

Påverkar i skolan i övrigt 7,6 4,3 *** 6,2 
Anser att skolan beaktar elevernas 
synpunkter 

8,0 5,0 *** 6,8 

Anser att vuxna är bra på att ge en 
förklaring 

7,7 4,5 *** 6,0 

Uppfattar elevkårens/elevrådets 
betydelse 

4,9 2,9 * 4,0 

Har ansvar i skolan 7,4 5,3 ** 6,4 
 

# Skillnader mellan skolorna har testats med t-test.  * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. 
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Mest positiva är eleverna på frågan om skolan tar hänsyn till elevernas synpunkter. Strax 
därunder följer de fyra frågor som handlar om elevens möjlighet att kunna påverka 
utformningen av sin utbildning, ha ansvar i skolan, kunna påverka i skolan i övrigt samt 
hur bra vuxna är på att ge en förklaring om ett förslag inte går att genomföra. Minst 
betydelse har elevkåren/elevrådet för eleverna. 
 

Skillnaderna mellan skolorna är stora i samtliga frågor. De största skillnaderna i 
medelvärden syns på frågorna om hur mycket eleverna får vara med och påverka i skolan 
i övrigt (det vill säga utanför utbildningen), hur skolan beaktar elevernas synpunkter samt 
hur bra vuxna är på att ge en förklaring. Skola X har här genomgående ett högt 
medelvärde, till skillnad från skola Y där eleverna är avsevärt mindre nöjda. Skillnaden 
är också stor när det gäller hur mycket ansvar eleven känner att han/hon har i skolan. 
Även här har eleverna i skola X angett ett högre värde än eleverna i skola Y. Något 
mindre är skillnaderna i de två frågor som tar upp elevkårens/elevrådets betydelse, samt 
hur mycket eleven får vara med och påverka utformningen av sin utbildning.  Skola X har 
dock även här högre medelvärden än skola Y. Sammantaget är eleverna i skola X 
uppenbart betydligt mer nöjda med sina möjligheter att påverka. 

 
I vilken utsträckning eleverna tycker att deras skola är ”på elevernas villkor” framgår av 
tabell 12. Här redovisas resultatet i andel (%) totalt och efter skola. 
 
Tabell 12. Skolan på elevernas villkor. Eleverna uppger om de tycker att deras skola är 
på elevernas villkor. Andel (%) totalt och efter skola, med test av skillnader mellan 
skolorna (#). 
 

  
Skolan är på elevernas villkor… 

Skola X 
Andel (%) 

Skola Y 
Andel (%) 

Totalt 
Andel (%) 

N=   50 
Alltid 32 % 16 % 25 % 
Ofta 
Sällan 

64 % 
     4 % 

32 % 
    47 % 

50 % 
    23 % 

Aldrig 0 %  5 % 2 % 
 

# Skillnad mellan skolorna har testats med χ2-test. Skillnaden är signifikant, p<0.01.  

 
Hälften av eleverna totalt tycker att deras skola ofta är på elevernas villkor. En fjärdedel 
har angett svarsalternativet Alltid, en nästan lika stor andel har svarat Sällan. En liten 
andel totalt tycker att deras skola aldrig är på elevernas villkor. 
 

Även här är det en stor skillnad mellan skolorna. Nästan alla elever i skola X tycker att 
deras skola alltid eller ofta är på elevernas villkor, medan knappt hälften av eleverna i 
skola Y har angett dessa svarsalternativ. I skola Y uppger alltså mer än hälften av 
eleverna att deras skola sällan eller aldrig är på elevernas villkor. Endast en liten andel av 
eleverna i skola X tycker att deras skola sällan är på elevernas villkor och ingen i denna 
skola har valt svarsalternativet Aldrig. 
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9. Analys 
 
Resultatet av enkätundersökningen analyseras med denna studies definition av barnets 
bästa som utgångspunkt, det vill säga hur ungdomar uppfattar och beskriver barnets bästa 
i skolan. Med hjälp av analysen avser vi att ta reda på om skolan förverkligar principen 
om barnets bästa för att därmed kunna besvara undersökningens syfte. Definitionens fyra 
teman trygghet, bemötande, utbildning och utveckling samt inflytande analyseras med 
hjälp av de teoretiska perspektiven KASAM och empowerment. Där det är relevant görs 
kopplingar till hithörande lagstiftning och tidigare forskning. 

 
 

9.1. Trygghet 
 
Vad beträffar den del av barnets bästa i skolan som handlar om trygghet, så visar 
resultatet att eleverna i ganska hög grad känner sig trygga i klassen. Denna fråga har fått 
ett högt medelvärde i båda skolorna. Likaså verkar ungdomarna trivas i sina skolor. 
Däremot förefaller det som om eleverna i skola X inte har en särskilt bra sammanhållning 
i klassen. Ändå känner sig eleverna trygga, vilket kan bero på att eleverna känner viss 
gemenskap med andra elever i skolan samt att de har ett bra förtroende för skolledningen. 
I skola Y har eleverna en bättre sammanhållning i klassen, men känner mindre 
gemenskap med andra elever i skolan. De uppger även att de inte har så mycket 
förtroende för skolledningen.  Det faktum att dessa elever trivs i sin skola verkar först och 
främst bero på att de är trygga i klassen. 
 

Resultatet på frågorna om hur eleverna uppfattar de vuxna i skolan visar att en stor andel 
av eleverna har svarat att vuxna alltid eller ofta lyssnar på dem, men här skiljer sig 
resultatet återigen mellan skolorna. I skola Y anser 43 % av eleverna att vuxna sällan 
eller aldrig lyssnar på dem i skolan, medan nästan alla elever i skola X tycker att de 
vuxna alltid eller ofta lyssnar på dem. En liknande tendens syns i resultatet på frågan om 
de vuxna i skolan uppmärksammar och åtgärdar om en elev mår dåligt. Även här är det 
en mycket större andel elever i skola X än i skola Y som menar att de vuxna ofta eller 
alltid uppmärksammar och åtgärdar om en elev mår dåligt. 
 

Elevernas upplevelse av trygghet i skolan kan kopplas till de centrala komponenterna 
hanterbarhet och begriplighet i Antonovskys teori om känsla av sammanhang, KASAM. 
En känsla av hanterbarhet innebär att individen upplever att hon/han har resurser att möta 
krav och påfrestningar i tillvaron. En känsla av begriplighet kännetecknas av att det finns 
stabilitet i tillvaron som av individen upplevs som förutsägbar. En gynnsam social miljö 
främjar det grundläggande mänskliga behovet av stabilitet och är en viktig förutsättning 
för att individen ska känna sig trygg (Antonovsky, 2005:43ff,132ff). 
 

I skola Y utgör klassen den sociala omgivning som den enskilde eleven känner tillit till 
för att kunna hitta sin plats och trivas i det yttre sammanhanget, det vill säga skolan. 
Detta trots ett lågt förtroende för skolledningen och att vuxna inte alltid lyssnar, 
uppmärksammar eller åtgärdar om eleverna mår dåligt. För eleverna i skola X är det 
vuxnas förmåga att lyssna på eleverna och även uppmärksamma och åtgärda om någon 
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elev mår dåligt, samt ungdomarnas gemenskap med andra elever i skolan och det höga 
förtroendet för skolledningen som utgör betydelsefulla faktorer för tryggheten och 
känslan av hanterbarhet och begriplighet i den sociala skolmiljön, trots att eleverna inte 
har så bra sammanhållning i klassen.  
 

Eleverna i undersökningen trivs i sina skolor. Att eleverna i skola X känner sig trygga 
och trivs beror i stor utsträckning på att deras skola förmår skapa gynnsamma 
förutsättningar för att den del av barnets bästa som handlar om trygghet ska kunna 
förverkligas. För eleverna i skola Y verkar upplevelsen av trygghet och trivsel i skolan 
bero främst på dem själva och deras egen förmåga att skapa sammanhållning i klassen, 
snarare än på de strukturella betingelserna i skolan.  
 

 
9.2. Bemötande 
 
Den del av studiens definition på barnets bästa i skolan som handlar om bemötande, visar 
dels om eleverna kände sig välkomna när de var nya i sin gymnasieskola, dels om de blir 
positivt bemötta kontinuerligt under skoldagen sedan de börjat skolan. Dessutom ingår i 
detta tema att undersöka om eleverna får någon uppmuntran av de vuxna i skolan.  
 

Mottagandet såg mycket olika ut i de båda skolorna när eleverna var nya där. Samtliga 
elever i skola X kände sig välkomna av personal och/eller elever när de började sin 
gymnasieskola. Omkring en fjärdedel av eleverna i skola Y kände sig inte välkomna av 
någon. När det gäller bemötandet under skoldagen så visar resultatet för båda skolorna att 
en hög andel elever, när de börjar för dagen, för det mesta möts av någon vuxen som 
säger hej eller god morgon. Men när eleverna slutar för dagen, är det inte lika vanligt att 
någon vuxen säger hej då.  
 

I skola X känner sig 88 % av eleverna alltid eller ofta sedda av någon vuxen under 
skoldagen. Likaså är det ganska många elever i denna skola som tycker att lärarna har 
förståelse för vad eleven tycker, tänker och känner. Även om skillnaderna inte är så stora 
mellan skolorna, bör det ändå uppmärksammas att omkring en tredjedel av eleverna i 
skola Y sällan eller aldrig känner sig sedda under skoldagen, eller får förståelse från 
lärare för sina åsikter, tankar och känslor. Drygt hälften av eleverna totalt svarade att de 
får uppmuntran av några vuxna i skolan. Resultatet tyder dock på att det finns elever som 
inte får någon uppmuntran i skolan, även om majoriteten av eleverna uppger att de får 
uppmuntran av minst en vuxen, eller till och med några/många vuxna i skolan. 
 

Antonovsky beskriver hur viktigt det är med respekt för andras åsikter i ett samhälle. 
Människan och hennes omvärld är komplexa, detta kan orsaka motsättningar. Den rätta 
vägen för att lösa konflikter går genom vad Antonovsky benämner civility. Här ingår för 
individen att vara lojal mot de överenskommelser som samhällets medlemmar har arbetat 
fram gemensamt. Ytterligare två viktiga förutsättningar för civility är att individen 
motarbetar förtryck och visar respekt för andras åsikter. Författarna Gjaerum och Gröholt 
beskriver i Antonovskys anda vikten av ett tryggt socialt nätverk för barnets utveckling i 
bemötande och hantering av kriser. För utveckling av en stark känsla av egenvärde är det 
önskvärt att livet fungerar på alla nivåer, och skolan utgör en viktig del i barnets sociala 
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nätverk. Förutom barnets familj kan även andra stabila vuxna vara med och påverka 
barnets förutsättningar, till exempel lärare och andra vuxna i skolan. Dessa kan bidra till 
elevens känsla av egenvärde genom att i sitt bemötande utgöra ett viktigt socialt stöd. Det 
är betydelsefullt för barnet att känna förutsägbarhet i vardagen, att få bekräftelse av det 
egna värdet och känna samhörighet med de andra (Gjaerum & Gröholt, 1998:67ff). Enligt 
Antonovsky är det angeläget att eleverna blir bemötta med respekt för att själva kunna gå 
ut i livet och praktisera denna demokratiska värdegrund. 
 

I Skollagen står det att utbildningen ska främja elevernas harmoniska utveckling och 
utformas i övrigt i överensstämmelse med de grundläggande demokratiska värderingarna 
(se kapitel 3.2.2). Tidigare forskning visar på resultat som belyser att skolan lyckas bra 
med att förmedla kunskaper om demokrati, men är sämre på att ge eleverna praktiskt 
inflytande (Elofsson, 2007:158). Förmedling av teoretiska kunskaper om demokrati 
räcker sålunda inte, demokrati måste utövas genom praktiskt handlande.  
 

Att en tredjedel av eleverna i skola Y sällan eller aldrig känner sig sedda eller får någon 
förståelse från lärare för sina åsikter, tankar och känslor, kan därför anses vara mycket 
bekymmersamt, även om majoriteten av eleverna är nöjda på denna punkt. Det som står i 
skollagen om att utbildningen ska främja elevernas harmoniska utveckling torde gälla 
alla elever. Även ungdomarna i fokusgrupperna betonade denna betydelse: ”Det är 
viktigt att eleven blir sedd, att alla elever blir sedda, även de som inte tycker att det är 
jättekul att gå i skolan”. Det kan därför inte anses ”vara för ett barns bästa” att genomgå 
sin skolgång utan att känna sig sedd, eller få förståelse för sina åsikter, tankar och 
känslor. Och det kan heller knappast anses främja den unges möjligheter att själv utöva 
och praktisera dessa färdigheter utefter de grundläggande demokratiska värderingarna. 
 

Samma resonemang gäller för frågan om uppmuntran. Även om en knapp majoritet av 
eleverna i båda skolorna uppger att de får uppmuntran av några vuxna, och en 
övervägande majoritet får erkännande av i varje fall en vuxen i skolan, så är inte detta ett 
resultat att vara helt nöjd över. Återigen så ska alla elever få uppmuntran i skolan. Med 
tanke på att ”att få uppmuntran” är en del av barnets bästa i skolan, och dessutom skulle 
kunna sägas vara en förutsättning för att utvecklas harmoniskt, något som eleven har rätt 
till enligt skollagstiftningen, så borde ambitionen vara att alla elever får erkännande för 
sina insatser av många vuxna i skolan. 
 

Det är positivt att skola X tycks leva upp till den del av barnets bästa i skolan som 
handlar om hur eleven som ny bemöts i skolan, och att vuxna i båda skolorna är 
förhållandevis bra på att hälsa på eleverna när dessa börjar sin dag i skolan. Att omkring 
20 % av eleverna totalt uppger att de börjar sin skoldag trots att vuxna sällan eller aldrig 
säger hej till dem, kan dock inte anses vara acceptabelt för dessa individer. Det faktum att 
båda skolorna brister i fråga om att vuxna inte säger hej då till eleverna, tolkar vi som att 
de vuxna kanske inte är medvetna om att även detta har betydelse för barnen. 
 

Enligt ungdomarna i fokusgrupperna så påverkar det dagliga bemötandet, från framförallt 
lärare, elevens skolarbete och hur eleven mår. En av ungdomarna uttryckte det på 
följande sätt: ”En lärare som aldrig säger någonting gör att eleven inte blir så glad själv 
och det i sin tur visar sig på resultatet”.  
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9.3. Utbildning och utveckling 
 
Ungdomarna i fokusgrupperna ansåg att meningen med att gå i skolan är att lära sig 
saker. Enligt den här undersökningens definition av barnets bästa i skolan är det sålunda 
centralt att eleven tillförsäkras en bra utbildning och utveckling utifrån individuella 
förutsättningar. 
 

På de frågor som behandlar elevens lärande, svarar ungdomarna i båda skolorna att de lär 
sig ganska mycket och är engagerade i sitt skolarbete. Eleverna anser också att det är 
mycket viktigt att gå i skolan. Skolorna skiljer sig i fråga om huruvida eleven anser att 
skolan bidrar till elevens anpassning till samhället, här inverkar skola X i högre grad till 
att detta uppnås. Att av skolan få hjälp med att klara anpassningen till samhället ansågs 
viktigt av ungdomarna i fokusgrupperna. Detta överensstämmer med Skollagen (se 
kapitel 3.2.2.), där det står att utbildningen ska främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. De flesta av eleverna i båda 
skolorna tycker att de har möjlighet att lära sig utifrån sina egna förutsättningar, om inte i 
alla ämnen så åtminstone i vissa ämnen. Det finns dock elever som uppger att hänsyn inte 
tas till deras individuella förutsättningar i något ämne.  
 

Empowerment som begrepp kan delas in i två huvuddimensioner, en individuell och en 
kollektiv. ”Individuell empowerment” kan betraktas som ett motivationsbegrepp och 
handlar om den egna kompetensen, handlingsförmågan och självtilliten. ”Kollektiv 
empowerment” är ett vidare begrepp, som framför allt handlar om tillgången till resurser, 
till exempel i form av inflytande eller makt (Hagquist, 1997:114f). 
 

Skolans och lärarnas hänsyn till elevernas individuella förutsättningar kan tolkas med 
hjälp av ”individuell empowerment” Enligt detta perspektiv bidrar hänsyn till elevernas 
individuella förutsättningar till att öka deras självkänsla och att eleverna känner sig 
respekterade. En avsaknad av hänsyn till elevens individuella förutsättningar i skolan står 
i sin tur för bristande förståelse och överordning, vilket kan sänka elevens självkänsla. 
 

Enligt Skollagen (se kapitel 3.2.2.) ska alla barn och ungdomar ha lika tillgång till 
utbildning i det offentliga skolväsendet, Ungdomarna i fokusgrupperna menade att det är 
synnerligen viktigt att hänsyn tas till elevens individuella förutsättningar. Resultatet i 
undersökningen är därför inte helt tillfredsställande, även om de flesta elever i båda 
skolorna får lära sig utifrån sina egna förutsättningar i vissa ämnen. Vad händer med 
möjligheten till optimal kunskapsinhämtning i de ämnen där hänsyn inte tas till elevens 
egna förutsättningar, och hur går det för de elever som uppger att de inte får lära sig 
utifrån sina egna förutsättningar i något ämne? Här befarar vi att konsekvenserna, enligt 
ovanstående perspektiv om individuell empowerment, kan bli bristande självkänsla, lägre 
motivationsnivå och därmed eventuellt sämre studieresultat än vad som kanske blir fallet 
om dessa elever får ta till sig utbildningen på sina individuella villkor. 
 

Ungdomarna i fokusgrupperna tog upp att det är bra om man har lagom mycket att göra i 
skolan. Ingen elev i någon av skolorna har uppgett sig ha för lite skolarbete, men sedan 
skiljer sig skolorna åt. Majoriteten av eleverna i skola Y har lite att göra, ingen av dem 
har för mycket att göra. Förhållandet är det motsatta i skola X, där en majoritet av 
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eleverna uppger att de har mycket att göra, och en liten andel dessutom anger att de har 
för mycket att göra, i form av läxor, prov och förhör. Det är intressant att notera att nästan 
alla elever i denna skola har en positiv kontakt med alla eller några lärare i fråga om 
förtroende och kommunikation. Det torde innebära att resultatet skulle kunna gå att tolka 
som följer: även om det optimala är ”lagom”, och eleverna inte vill ha för lite eller för 
mycket att göra, så är det att föredra att tyngdpunkten befinner sig på skalan ha mycket att 
göra än att ha till övervägande del lite att göra, eftersom eleverna i den skola som har 
mycket att göra har ett stort förtroende för sina lärare. 
 

Komponenten begriplighet i Antonovskys teori om KASAM, handlar bland annat om en 
människas behov av struktur, och komponeneten hanterbarhet innebär att en person har 
en omgivning som går att lita på för att få hjälp att möta utmaningar i tillvaron 
(Antonovsky, 2005:44ff). Även ungdomarna i fokusgrupperna menade att det optimala är 
om en lärare både har förmågan att kunna leda och strukturera och vara en jämlik, en 
kompis som det går att lita på. En knapp majoritet av eleverna i skola X, och bara en 
fjärdedel av eleverna i skola Y, tycker att alla eller några lärare både kan ha en ledarroll 
och samtidigt vara en kompis. Detta är anmärkningsvärt, med tanke på att principen om 
barnets bästa härleds ur barnkonventionens (Hammarberg, 1997) grundläggande tankar 
om barnet som dels jämlik, det vill säga att barn har fullt och lika människovärde, och 
dels som i behov av stöd och skydd. Det senare kan inom skolans ram tolkas som en 
ansvarsfull vägledning från den vuxne – av ungdomarna formulerat struktur. 
 

Angående förekomsten av flera prov tätt efter varandra, svarar en nästan lika stor andel 
av eleverna i båda skolorna, knappt hälften, att det ibland förekommer att flera prov 
kommer tätt efter varandra. Detta kan bero på dålig kommunikation mellan lärarna 
gällande planering av prov, vilket en majoritet av eleverna i de båda skolorna har uppgett 
som en möjlig orsak. 
 

Elevernas svar visar att det finns ganska mycket som kan förbättras när det gäller 
förverkligandet av den del av barnets bästa i skolan som står för elevernas utbildning och 
utveckling. Dock återfinns ett av de mest ”positiva” resultaten i denna undersökning 
under detta tema, nämligen på frågan om eleven själv tycker att det är viktigt att gå i 
skolan. Här är medelvärdet mycket högt i båda skolorna. Detta tyder på att eleverna 
själva har en positiv helhetsbild av skolan och de möjligheter som skolgången kan ge. 
Skolan har en tacksam uppgift framför sig, med att förverkliga barnets bästa i skolan, när 
eleverna själva har en så välvillig inställning. 
 

 
9.4. Inflytande 
 
Ungdomarna i fokusgrupperna uttryckte att det är av stor betydelse för barnets bästa att 
eleverna kan påverka det som är viktigt för dem i skolan. Denna del av ungdomarnas 
beskrivning av barnets bästa i skolan är helt i linje med FN:s konvention om barnets 
rättigheter och svensk skollagstiftning. I det kapitel i skollagen, (se kapitel 3.2.2.), som 
reglerar gymnasieskolan, står: ”Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning 
utformas.” Undersökningens resultat visar dock att elevernas möjlighet att kunna påverka 
och få ta ansvar ser olika ut i de två skolklasser som ingår i denna studie. 
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Eleverna i skola X har mer ansvar och kan i mycket högre utsträckning vara med och 
påverka i skolan samt har ett ganska stort inflytande över utformningen av sin utbildning. 
Deltagarna i fokusgrupperna tog upp att det finns ett samband mellan inflytande och 
ansvar, vilket bekräftas av detta resultat. Fokusgruppsdiskussionerna kan ställas emot 
tidigare forskning som ifrågasätter elevernas insikt om att till inflytande hör också ansvar 
och samtidigt bekräftar slutsatsen att frågan om det reella eller praktiska elevinflytandet 
kan problematiseras (Elofsson, 2007:158). Vidare så anser eleverna i skola X att vuxna i 
deras skola är bra på att beakta elevernas synpunkter, och även på att ge en förklaring när 
elevernas önskemål inte går att realisera. Det kan vara en förklaring till att nästan alla 
elever i undersökningen från denna skola uppger att deras skola alltid eller ofta är ”på 
elevernas villkor”. 
 

De ungdomar som deltog i fokusgruppsdiskussionerna ansåg att en skola som 
förverkligar principen om barnets bästa ska vara en skola på elevernas villkor. Det 
faktum att en knapp majoritet av eleverna i skola Y uppger att deras skola sällan eller 
aldrig är på elevernas villkor kan bero på att dessa elever i betydligt lägre grad har 
möjlighet att påverka i skolan, eller på att deras synpunkter beaktas. Eleverna här har 
endast små möjligheter att påverka sin utbildning. De vuxna i deras skola är inte heller 
bra på att ge en förklaring när förslag från eleverna inte går att genomföra. Elevernas 
begränsade möjligheter till delaktighet och inflytande kan i sin tur förklara varför 
eleverna inte känner att de har så stort ansvar i skolan. 
 

Elevinflytande ur ett empowermentperspektiv handlar om ”kollektiv empowerment” och 
bör ses som ett relationsbegrepp. Relationen mellan elever, lärare och skolledning är, 
enligt empowermentstrategin, central för implementeringen av ett förändringsarbete som 
syftar till elevinflytande. Strategin bör vara ”nerifrån och upp” för att elever ska 
involveras i det som berör dem. De vuxna i skolan kan bidra med att ”främja gynnsamma 
strukturella betingelser och ett stödjande skolklimat” (Hagquist 1997:115ff). Känslan av 
meningsfullhet i Antonovskys teori om KASAM innehåller ett inslag som handlar om 
delaktighet. En person som är delaktig och har inflytande över sin situation, erhåller en 
hög känsla av meningsfullhet och klarar därigenom av att betrakta en svårighet som en 
utmaning (Antonovsky, 2005:44ff).  
 

Ur ett empowermentperspektiv erbjuder skola X ett stödjande skolklimat och gynnsamma 
strukturella förutsättningar som främjar elevernas möjlighet till inflytande, samtidigt som 
eleverna själva uppvisar ett stort engagemang. Dessa förhållanden gynnar förmodligen 
elevernas känsla av meningsfullhet, enligt Antonovskys teori. I skola Y är eleverna också 
engagerade i sin utbildning, och tycker att det är viktigt att gå i skolan. I skola Y verkar 
dock de strukturella betingelserna inte i lika hög grad främja den del av barnets bästa som 
handlar om delaktighet och inflytande. Det förefaller alltså som om det finns en 
motivation ”nerifrån och upp” från samtliga elever i båda skolor för att uppnå ansvar och 
inflytande över sin egen situation, men förutsättningarna för att dessa ambitioner ska 
uppnås är olika i de undersökta skolorna. 
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10. Slutdiskussion 
 

 
10.1. Fördelar och begränsningar med vald metod 
 

Fördelen med att i denna undersökning använda fokusgruppsintervjuer som metod, är att 
det gav en möjlighet att definiera barnets bästa i skolan med elevers beskrivning som 
utgångspunkt. Detta skiljer denna undersökning från tidigare forskningsstudier som 
undersöker elevernas syn på barnets bästa med vuxnas definition som utgångspunkt, eller 
från generella studier om elevers inflytande, och demokratifrågor. 
 

Deltagarna till de två fokusgrupperna valdes på olika sätt, vilket kan innebära både för- 
och nackdelar.  En fördel med den grupp där deltagarna kom från samma klass, var att det 
tog kortare tid för dessa elever att komma igång med diskussionen, eftersom de redan 
kände varandra. Nackdelen med denna fokusgrupp kan dock ha varit att deltagarna redan 
före detta möte hade förutbestämda roller, vilka i sin tur kan ha påverkat intervjusvaren. 
Fördelen med en nysammansatt grupp är sålunda att samtliga deltagare är nya och inte 
har några förutbestämda roller, de kan därmed lättare fokusera på de egna erfarenheterna 
kring samtalets ämne. Detta kan dock medföra att diskussionen inte bli lika öppen, 
eftersom deltagarna å andra sidan kanske inte känner sig så trygga att de öppet vågar 
uttala sig om vissa fenomen.  
 

En begränsning med att använda sig av enkätundersökning som metod, kan vara 
avsaknaden av möjlighet till en mer nyanserad bild av ungdomarnas åsikter om barnets 
bästa i skolan. Svarsmöjligheterna avgränsades av givna svarsalternativ. En fördel med 
att i denna studie använda kvantitativ metod är att det har gett ett större material än vad 
som hade varit fallet om data hade samlats in med hjälp av kvalitativ metod. Ytterligare 
en fördel med just denna enkät, var att den hade utformats utifrån ungdomars egna 
utsagor om barnets bästa.  
 
 

10.2. Sammanfattning 
 

Majoriteten av eleverna i undersökningen trivs i sina skolor. Flera faktorer är av 
betydelse för att eleverna ska känna sig trygga, och genom sin skolgång få möjlighet till 
den harmoniska utveckling som lagen föreskriver att eleverna har rätt till. Grundläggande 
är bland annat de strukturella förutsättningarna, vilket en av skolorna bidrar med. En av 
de undersökta skolorna brister i fråga om att utgöra en gynnsam social miljö för eleverna 
att känna sig trygga i, ändå uttrycker dessa elever att de trivs och känner sig trygga. Deras 
känsla av sammanhang kan, enligt teorin om KASAM, kopplas till klasskamraternas 
sammanhållning. Den klass som de här eleverna ingår i utgör den sociala omgivning där 
individen känner tillräckligt med tillit för att kunna trivas i det yttre samanhanget. Då vi i 
detta arbete även har haft ett ungdomsperspektiv (se kapitel 3.3.2.), såväl som ett 
barnperspektiv, kan resultatet också tolkas som att eleverna, i egenskap av att vara 
ungdomar som befinner sig på gränsen mellan att vara unga och vuxna, själva förmår att 
skapa sitt eget sammanhang för att kunna förverkliga sitt livsprojekt.  
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Temat bemötande är en spännande del av barnets bästa i skolan, som denna undersökning 
bidrar till att lyfta fram i ljuset, framförallt vikten av så ”enkla” saker som att säga hej då 
och skiljas på ett trevligt sätt. Här är det svårt att hitta tidigare forskning, vilket kanske 
tyder på att vuxenvärlden inte är så medveten om vad barnen i skolan önskar av dem. 
Den ena av skolorna lyckas väl med att få nya elever att känna sig välkomna. I båda 
skolorna är vuxna förhållandevis bra på att hälsa på eleverna när dessa börjar sin dag i 
skolan. Det finns dock elever som uppger att de börjar sin skoldag utan att vuxna säger 
hej till dem. 
 

Två intressanta fenomen framträder i den del av barnets bästa i skolan som handlar om att 
eleven ska försäkras en bra utbildning och utveckling utifrån individuella förutsättningar. 
Det ena är elevernas positiva inställning till att gå i skolan och stora engagemang i det 
egna skolarbetet. Det andra är förhållandet att det i båda skolorna finns elever som tycker 
att de inte får lära sig utifrån sina egna förutsättningar, vilket tyder på att skolorna inte är 
tillräckligt bra på att leva upp till denna del av barnets bästa i skolan. Inflytande är den 
del av ungdomarnas beskrivning av barnets bästa i skolan som både regleras i lagstiftning 
och dessutom förekommer i tidigare forskning. Elevernas förutsättningar för att kunna 
vara med och påverka både sin utbildning och i skolan i övrigt torde därför vara 
självklara, men ser trots skollagens intentioner mycket olika ut i denna undersökning. 
Endast den ena av skolorna förverkligar denna del av barnets bästa i skolan.   
 

Studien belyser att det kan se olika ut i fråga om hur principen om barnets bästa 
förverkligas i den svenska gymnasieskolan. De brister som finns kan bero på tillfälliga 
orsaker. Det är bekymmersamt om det skulle vara så att dessa brister är systematiska i 
skolans vardag. Det är dock inte möjligt att ge ett entydigt svar utifrån denna studies 
resultat. 
 
 

10.3. Slutsats 
 
Barnets bästa, som är en av de grundläggande principerna i FN:s konventionen om 
barnets rättigheter, är ett svårdefinierat begrepp. Det har inte i någon större utsträckning 
forskats kring hur barn eller ungdomar själva ser på vad som är deras bästa, och vad som 
bör vara det mest väsentliga i genomförandet av principen om barnets bästa. Den svenska 
skolan är en viktig arena där artikel 3 i barnkonventionen ska förverkligas. Syftet med 
denna studie var att få kunskap om hur ungdomar själva uppfattar och beskriver barnets 
bästa i skolan, samt ta reda på hur skolan förverkligar principen om barnets bästa utifrån 
ett ungdomsperspektiv. 
 
Fokusgruppsdiskussionerna resulterade i en beskrivning av barnets bästa i skolan ur ett 
ungdomsperspektiv. I en skola som förverkligar principen om barnets bästa, utifrån denna 
beskrivning, känner eleven sig trygg och blir positivt bemött, tillförsäkras en bra 
utbildning och utveckling utifrån individuella förutsättningar, samt är delaktig och har 
inflytande. Resultatet av enkätundersökningen visar att det, i fråga om vissa av dessa 
aspekter, finns påtagliga skillnader mellan de undersökta skolorna när det gäller 
förverkligandet av principen om barnets bästa. 
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10.4. Förslag till vidare forskning 
 
Resultatet av denna undersökning visar att det är angeläget att forska kring hur 
barnkonventionen förverkligas i det dagliga arbetet med barn och ungdomar i skolans 
värld. Vi rekommenderar därför den här undersökningens metod för att ta reda på hur 
barn i grundskolan ser på vad som är barnets bästa i skolan. Fokusgruppsintervjuer med 
barn på låg-, mellan- och högstadiet torde vara fullt möjligt att genomföra, för att låta 
barn i dessa åldrar själva få formulera vad som är deras bästa i skolan. Utifrån barnens 
beskrivningar skulle frågor kunna formuleras, och därefter skulle ansvariga i skolan 
genom en enkätundersökning kunna ta reda på hur just deras skola lever upp till principen 
om barnets bästa ur de egna elevernas perspektiv. 
 

En alternativ eller kompletterande datainsamlingsmetod, till denna studies metod, vore 
observationer. Det skulle kunna vara relevant att observera hur denna undersöknings 
beskrivning av principen om barnets bästa tar sig uttryck i olika vardagssituationer i 
skolan, till exempel ifråga om vuxnas bemötande av eleverna, men även ifråga om 
elevernas samspel med klasskamrater, andra elever, lärare eller andra vuxna i skolan.  
 

Det vore också intressant med fortsatt forskning kring just ungdomars syn på skolan som 
arena för förverkligandet av barnkonventionen och skollagen, med målsättningen att ge 
eleverna möjlighet till inflytande i praktiken, såväl som att erhålla teoretiska kunskaper 
om demokrati. Eftersom de undersökta skolorna i det här arbetet uppvisade ganska stora 
likheter i flera hänseenden, framförallt vad beträffar skolornas program, så vore det 
intressant att ta reda på hur gymnasieskolor med olika program och inriktningar 
förverkligar principen om barnets bästa. 
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12. Bilagor 
12.1. Bilaga 1 
 
Till 
Xxxx Xxxxxxxx 
Xxxx Xxxxxxxx 
 
Med anledning av förfrågan om fokusgruppsintervju 
 
Vi går sista terminen på Socialhögskolan i Stockholm och skriver tillsammans vårt 
examensarbete om barnets bästa i skolan. Vi önskar göra en enkätundersökning på två 
gymnasieskolor för att ta reda på hur den svenska skolan förverkligar principen om 
barnets bästa, och har därför kontaktat Er på rekommendation av xxx xxxxx (en 
representant för), Sveriges elevrådsorganisation. 
 
Vi vill att våra enkätfrågor ska bygga på ungdomarnas tankar och åsikter om vad som är 
deras bästa i skolan, och vänder oss därför till några elever från respektive skola med 
förslag om att vara med i en gruppdiskussion om detta. 
 
Det är mycket värdefullt att elever från Er skola är med. Samtalen bandas, men 
uppgifterna som vi får in från dessa gruppdiskussioner kommer inte att användas för 
något annat syfte än vår C-uppsats. Informationen på banden raderas när vi har 
färdigställt studien. Vår uppsats kommer att läsas av lärare och studenter på 
Socialhögskolan och sedan kommer den att finnas tillgänglig på Internet genom 
databasen DIVA. Eleverna kommer att vara anonyma, vi berättar endast att vi har träffat 
elever på två gymnasieskolor i Stockholmsområdet, men nämner inte vilka skolor vi har 
varit på. Om det är någon av eleverna som upptäcker, medan vi pratar, att vederbörande 
inte längre vill vara med i samtalet, så får de avbryta deltagandet. 
 
Ovanstående skall delges eleverna. 
 
 
Stort tack för hjälpen! 
 
Vänliga hälsningar, 
Johanna Lidman-Evans  och Daiva Vasiliauskaite        
 
Vid eventuella frågor så finns vi anträffbara på nedanstående telefonnummer: 
 

Johanna xx xxx xx xx 
Daiva     xx xxx xx xx 
  
 

Daiva Vasiliauskaite & Johanna Lidman-Evans, Socialhögskolan 
Stockholms universitet  HT 2007 
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12.2. Bilaga 2 
 
 

Frågor för fokusgruppsintervjuer 
 
Introduktion  
 
Vi heter Johanna och Daiva och kommer från Socialhögskolan i Stockholm där vi läser 
sista terminen på Socionomlinjen. Vi skriver tillsammans vårt examensarbete som ska 
handla om principen om barnets bästa i skolan. Vi kommer att genomföra en 
enkätundersökning i två gymnasieskolor för att ta reda på hur den svenska skolan 
förverkligar principen om barnets bästa. Vi vill att våra enkätfrågor ska bygga på 
ungdomarnas tankar och åsikter om vad som är deras bästa i skolan, och vänder oss 
därför till några elever från respektive skola med förslag om att vara med i en 
gruppdiskussion om detta. 
 
Det är mycket värdefullt om Ni kan tänka Er att vara med. Vi bandar samtalet, men 
uppgifterna som vi får in från denna gruppdiskussion kommer inte att användas för något 
annat syfte än vår C-uppsats. När vi får godkänt på uppsatsen så raderar vi informationen 
på bandet. Vår uppsats kommer att läsas av lärare och studenter på Socialhögskolan och 
sedan kommer den att finnas tillgänglig på Internet genom databasen DIVA. Ni kommer 
att vara anonyma, vi kommer bara att berätta att vi har träffat elever på två 
gymnasieskolor i Stockholmsområdet, men inte nämna vilka skolor vi har varit på. Om 
det är någon av Er som upptäcker medan vi pratar att den inte längre vill vara med, så går 
det bra att avbryta deltagandet. 
 
 
Öppningsfråga 
 

– Hur tycker ni att det är att vara elever och gå på gymnasiet? 
 

 
Introduktionsfråga 
 

– Vad känner ni till om FN:s barnkonvention och principen om barnets bästa? 
 

 
Övergångsfråga 
 

– Om vi säger ”barnets bästa i skolan”, vad får ni för då för tankar? 
 

 
 

Daiva Vasiliauskaite & Johanna Lidman-Evans, Socialhögskolan 
Stockholms universitet  HT 2007 
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Nyckelfrågor 
 
 

- Vad är viktigt för er i skolan? 
 

- Beskriv skolans roll för att ni ska må bra eller mindre bra, och vad i skolan som 
har betydelse för hur ni mår. 

 
- Vad får ni för tankar om vi säger: ”inflytande, delaktighet och påverkan”? 

 
- Vad i skolan är viktigast för er att få vara med att påverka? Hur ser ni på 

elevkårens/elevrådets betydelse? 
 
- Det står ju i skollagen att... Passar det alltid att elever har inflytande, kan det 

finnas problem? Kan det finnas en koppling mellan inflytande och ansvar? Hur 
tänker ni kring detta? 

 
- Om det som är bäst för en elev krockar med vad som är bäst för de andra 

eleverna, hur ska man då hantera det? 
 

- Om ni utgår från er själva, har det varit någon skillnad mellan att gå i grundskolan 
och på gymnasiet, ifråga om möjligheten för er att få vara med och påverka i 
skolan?  

 
- När märker man att skolan tar hänsyn till vad som är bäst för barnet? 

 
 
 
 
Avslutande frågor 
 
 

- Har vi uppfattat det som har tagits upp här under denna diskussion rätt, stämmer  
det att...? 

 
- Är det någon som vill ta upp något mer? 

 
 
 
 
 

Ett stort tack för Er medverkan! 
 
 
 

Daiva Vasiliauskaite & Johanna Lidman-Evans, Socialhögskolan 
Stockholms universitet  HT 2007 
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12.3. Bilaga 3 
 

Barnets bästa i skolan 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Hej! 
 

Vi heter Daiva och Johanna och går på Socialhögskolan i Stockholm. Vi skriver ett 
examensarbete om hur den svenska skolan förverkligar ”principen om barnets bästa”, 
artikel 3 i FN:s barnkonvention. Vi har gjort två gruppintervjuer med gymnasieelever för 
att få veta vad barn och ungdomar själva tycker är barnets bästa i skolan. Utifrån 
ungdomarnas åsikter har vi sedan formulerat frågor, och nu gör vi en undersökning på två 
gymnasieskolor för att ta reda på hur eleverna där tycker att det är på deras skola. 
 

Vi hoppas att Du vill vara med! 
 

Du och Din skola kommer att vara anonyma. Du får hoppa över frågor som Du inte vill 
svara på, och naturligtvis avbryta Ditt deltagande om Du skulle ändra Dig. Uppgifterna 
ska inte användas för något annat syfte än vårt examensarbete. Vår uppsats kommer att 
läsas av lärare och studenter på Socialhögskolan, och sedan finnas tillgänglig på Internet 
genom databasen DIVA.  
 

Det är mycket värdefullt om Du kan tänka Dig att vara med och svara på enkätfrågorna! 
 

Är Du 

 Tjej    Kille 

Trygghet 
 

Svara på skalfrågorna genom att ringa in den siffra som Du tycker stämmer mest. 

 
1. Hur bra trivs Du i Din gymnasieskola? 
 
1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Mycket dåligt                                                                                                        Mycket bra 

 
 
2. Hur trygg känner Du Dig i Din klass? 
 
1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Inte alls trygg                            Mycket trygg 
 
 
3. Hur bra är sammanhållningen i Din klass? 
 
1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
Mycket dålig                                             Mycket bra 
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4. Hur stor gemenskap känner Du med andra elever i skolan? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Ingen alls             Mycket stor 
 
 
 

5. Hur stort förtroende har Du för skolledningen? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Inget alls             Mycket stort 
 

 
 
6. Tycker Du att vuxna i Din skola lyssnar på eleverna? Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 Ja, alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Nej, aldrig 

 
 
7. Tycker Du att vuxna i Din skola uppmärksammar och åtgärdar om en elev mår 
dåligt? Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 Ja, alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Nej, aldrig 

 
 
8. Hur lätt är det att få en tid hos skolkuratorn om Du behöver träffa henne/honom?  
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 Mycket lätt 

 Ganska lätt 

 Ganska svårt 

 Mycket svårt 

 Finns ingen  
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9. Hur lätt är det att få en tid hos skolsköterskan om Du behöver träffa 
henne/honom? Kryssa i ett svarsalternativ. 

 Mycket lätt 

 Ganska lätt 

 Ganska svårt 

 Mycket svårt 

 Finns ingen 

 

Bemötande 
 

10. Kände Du Dig välkommen när Du började i Din gymnasieskola?  
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

Jag kände mig: 
 

 välkommen av både personal och elever 

 välkommen av personalen 

 välkommen av eleverna 

 inte välkommen 
 
 
11. Är det någon vuxen i skolan som säger god morgon eller hej till Dig när Du 
börjar på dagen? Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 Ja, alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Nej, aldrig 
 
 
12. Är det någon vuxen i skolan som säger hej då till Dig när Du går för dagen? 
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 Ja, alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Nej, aldrig 
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13. Känner Du Dig sedd av någon vuxen under skoldagen? 
Kryssa i ett svarsalternativ.  
 

 Ja, alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Nej, aldrig 
 

 
  
14. Får Du någon uppmuntran av vuxna i skolan? 
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

Jag får: 
 

 uppmuntran från många vuxna  

 uppmuntran från några vuxna 

 uppmuntran från en vuxen 

 ingen uppmuntran 
 

 
 
15. Tycker Du att lärarna i skolan har förståelse för vad Du tycker, tänker och 
känner? Kryssa i ett svarsalternativ. 
 
 

 Ja, alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Nej, aldrig 
 
 
 
16. Hur lätt är det att få en tid hos rektorn om Du behöver träffa honom/henne?  
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 Mycket lätt 

 Ganska lätt 

 Ganska svårt 

 Mycket svårt 
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Utbildning och utveckling 

 
17. Hur mycket engagerar Du Dig i Ditt skolarbete? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Väldigt lite                           Väldigt mycket  
 
 
 

18. Hur mycket lär Du Dig i skolan? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Väldigt lite          Väldigt mycket             

  
 
19. Får Du lära Dig utifrån Dina egna förutsättningar? Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 Jag får lära mig utifrån mina egna förutsättningar i alla ämnen 

 Jag får lära mig utifrån mina egna förutsättningar i vissa ämnen 

 Jag får inte lära mig utifrån mina egna förutsättningar i något ämne 

 
 
20. Har Du förtroende för lärarna i Din skola? Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

Jag har: 

 förtroende för alla lärare  

 förtroende för några lärare  

 förtroende för en lärare  

 inget förtroende för någon lärare 

 
 
21. Hur tycker Du att kommunikationen är mellan Dig och lärarna?  
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

Jag har: 

 bra kommunikation med alla lärare 

 bra kommunikation med några lärare  

 bra kommunikation med en lärare  

 inte någon bra kommunikation med någon lärare 
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22. Hur många av Dina lärare kan ha en ledarroll och samtidigt vara en kompis? 
Kryssa i ett svarsalternativ.  

 Alla lärare  

 Några lärare  

 En lärare  

 Ingen lärare  
 
 
23. Hur mycket har Du att göra i skolan i form av läxor, prov och förhör? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

För lite               För mycket 
 
 
24. Hur tycker Du att kommunikationen är mellan lärarna angående planeringen 
av prov i olika ämnen? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Mycket dålig               Mycket bra 
 
 
25. Förekommer det att Du har flera prov tätt efter varandra? 
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

Det händer: 

 ofta 

 ibland 

 aldrig 
 
 
26. Hur uppfattar Du att betygen sätts? 
Kryssa i ett svarsalternativ. 
 

 I alla ämnen baseras betygen på helheten  

 I de flesta ämnen baseras betygen på helheten, men det händer att något/några 
ämnen betygssätts utifrån ett enda prov 
 I de flesta ämnen sätts betygen utifrån ett enda prov, men det händer att i 
något/några ämnen baseras betygen på helheten 

 I alla ämnen baseras betygen på ett enda prov 

 Jag vet inte hur betygen sätts  
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27. Hur mycket bidrar skolan till att Du lär Dig att anpassa Dig till samhället? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Inget                                  Mycket 

 
 
28. Hur viktigt tycker Du det är att gå i skolan? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Inte viktigt                                 Mycket viktigt 
 

 
 

Inflytande 
 
29. Hur mycket får Du vara med och påverka utformningen av Din utbildning? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Inget                          Mycket 
 
 
30. Hur mycket får Du vara med och påverka i skolan i övrigt? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Inget                          Mycket 
 
 
31. Hur stor hänsyn tar skolan till de synpunkter som eleverna lämnar? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Ingen                                    Stor 
 
 
32. Om ett förslag från en elev inte går att genomföra, hur bra tycker Du att vuxna i 
skolan är på att förklara varför? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Mycket dåliga                                    Mycket bra 
 
 
33. Vilken betydelse har elevkåren/elevrådet för Dig? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Ingen                                       Stor 
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34. Är Du aktiv i elevkåren/elevrådet? 

 Ja 

 Nej 
 
 
35. Hur väl anser Du att elevkårens/elevrådets åsikter representerar vad alla elever 
i skolan tycker? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Inte alls                                                 Mycket väl 
 
 
36. Hur mycket ansvar känner Du att Du har i skolan? 
 

1            2             3              4              5              6              7             8              9              10 
 

Lite                                             Mycket 
 
 
37. Tycker Du att Du får ta för mycket eller för lite ansvar? 

 För lite 

 Lagom 

 För mycket 
 
  
38. Tycker Du att Din skola är på elevernas villkor? 

 Ja, alltid 

 Ofta 

 Sällan 

 Nej, aldrig 

 

Ett STORT TACK för Din medverkan,  

det är väldigt betydelsefullt att Du har besvarat våra frågor! 

 
Daiva Vasiliauskaite och Johanna Lidman-Evans 

 
Stockholms universitet 

Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Höstterminen 2007 


